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PROPONOWANE  

ZMIANY W KRYTERIACH OCENY 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  

gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023 
(aktualizacja wrzesień 2021) 

 

 
Kryteria dla Celu szczegółowego LSR. 1. 1. Las możliwości- Zwiększenie aktywności 

gospodarczej i zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej 

wykorzystującej lokalne zasoby (praca -byt) 

 

Przedsięwzięcia LSR: 1 – Przedsiębiorczość, 2- Pokolenia, 3- Krajobrazy 

 

 

I. KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU – proponujemy dodanie nowego kryterium 

dotyczącego poprawności złożonych wniosków. Kryterium ma na celu usprawnienie 

procesu ich weryfikacji. Wniosek, który będzie wymagał wezwania do uzupełnień na 

podstawie karty oceny zgodności z PROW w zakresie wymaganych załączników 

otrzyma 0 punktów. Wniosek, który nie będzie wymagał wezwań do uzupełnień na 

podstawie karty oceny zgodności z PROW w zakresie wymaganych załączników 

otrzyma 3 punkty. 

 

 

Maksymalnie można uzyskać 3 punkty. 

 

Kryterium ma za zadanie premiowanie tych wnioskodawców, którzy składają kompletne 

wnioski, z wymaganymi załącznikami, w szczególności z tytułami prawnymi do 

nieruchomości, ofertami cenowymi, wymaganymi zgodami i pozwoleniami, co zwiększa 

prawdopodobieństwo poprawnej realizacji projektu po przekazaniu wniosków do Urzędu 

Marszałkowskiego. Kryterium pozwala wybrać najlepsze,  całościowo przemyślane projekty.  

 

II. INNOWACJA –  proponujemy rozbudowanie kryterium o wykorzystanie rozwiązań 

dotychczas nie stosowanych na obszarze gminy wnioskodawcy, za które można 

otrzymać 2 punkty. Bez zmian pozostał zapis o wykorzystaniu rozwiązań dotychczas 

nie stosowanych na obszarze wszystkich gmin PBN, za które wnioskodawca może 

otrzymać 5 punktów. 

 

Maksymalnie można uzyskać 5 punktów. 

 

Proponowana zmiana wynika z wniosku Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 

która uznała, iż obszar wszystkich gmin PBN jest na tyle duży, że przedstawienie 

innowacyjności może stanowić problem dla wnioskodawcy. Po konsultacjach dodajemy zapis 

o przyznanie 2 punktów dla wnioskodawcy, którego rozwiązania projektowe są innowacyjne 

jedynie na terenie własnej gminy. W obu przypadkach zadaniem wnioskodawcy będzie 

wykazanie innowacyjności, a nie samo stwierdzenie, iż projekt jest innowacyjny.  

 

III. PROMOCJA - w kryterium proponujemy zmieniony zapis o promocji Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. W poprzedniej wersji widniał zapis „ projekt uwzględnia  
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w budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem 

PBN”, który proponujemy zastąpić zapisem: ”projekt uwzględnia w budżecie wydatki 

na informowanie o Partnerstwie Borów Niemodlińskich”. 

 

Punktacja nie ulega zmianie, maksymalnie można otrzymać 2 punkty. 

 

Kryterium w poprzednim brzmieniu mylnie mogło odnosić się do zapisów Księgi 

wizualizacji znaku PROW 2014-2020, przez co większość wnioskodawców otrzymywała 

punkty za stosowanie promocyjnych elementów obowiązkowych. Pozostawało to  

w rozbieżności z intencją wprowadzenia kryterium. Proponowana zmiana ma na celu 

zlikwidowanie błędu, często popełnianego przez wnioskodawców. Wielokrotnie 

wprowadzali oni zapis o dofinansowaniu/ współfinansowaniu zadania za pośrednictwem 

Partnerstwa Borów Niemodlińskich, zamiast poprawnego zapisu o współpracy  

z Partnerstwem i o samym Partnerstwie. 

 

 

IV. WPŁYW NA ŚRODOWISKO - proponujemy rozbudowanie kryterium  i zmianę 

punktacji za dodatni wpływ na środowisko. W poprzedniej wersji wnioskodawca 

otrzymał 3 punkty jeśli projekt przewidywał rozwiązania poprawiające jakość 

środowiska/przyrody. Maksymalnie można było uzyskać 3 punkty.  

W zaktualizowanych kryteriach wnioskodawca otrzyma: 

-1 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez tzw. „działania  miękkie” np. edukacja, promocja, ujęte w planie finansowym 

operacji/opisie zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym. 

-2 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez wydatki inwestycyjne  powyżej 10 tys. zł na pojedyncze zadanie ujęte  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

-1 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez działania redukujące zużycie surowców, materiałów i energii  ujęte  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

-2 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez działania ochrony czynnej  chronionych prawem roślin, zwierząt i siedlisk,  

ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

 

 

Punktacja sumuje się .  

Łącznie w kryterium Wpływ na środowisko można otrzymać 6 punktów. 

 

Proponowana zmiana i zwiększenie wachlarza przyznawania punktów wynika z wniosku Rady 

Decyzyjnej, która uznaje, iż projekty mają bardzo różnorodne rozwiązania środowiskowe,  

z mniejszym lub większym oddziaływaniem pozytywnym. Dotychczasowa punktacja zmuszała 

Radę do przyznawania takiej samej punktacji bez względu na zasięg, nakłady  

i oddziaływanie zaproponowanych rozwiązań.  

 

V. WNIOSKODAWCA - kryterium bez zmian. 

 

VI. MIEJSCA PRACY - proponujemy zmianę  punktacji za utworzone miejsca pracy. W 

poprzednich kryteriach za utworzenie 1 miejsca pracy projekt otrzymywał 1 pkt., za 
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utworzenie 2 miejsc pracy projekt otrzymał 3 pkt, za więcej niż 2 miejsca pracy projekt 

otrzymywał 5 pkt. Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów. 

Punktacja po  zmianach wygląda następująco: za utworzenie 1 miejsca pracy projekt 

otrzymuje 1 pkt., za utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy projekt otrzymuje 2 pkt. 

 

 

Maksymalnie można uzyskać 2 punkty. 

 

Proponowana zmiana wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozliczania spełnienia obowiązku utworzenia  

i utrzymania miejsc pracy.  

 

VII. ZASOBY (przyrodnicze, w tym rolne, i kulturowe obszaru BN) -  w kryterium 

proponujemy doprecyzowanie zapisu sposobu pomiaru, który wskazuje, że wnioski 

oceniane będą na podstawie informacji w biznesplanie i załączników do wniosku 

potwierdzających zamiar wykorzystania danego zasobu. 

Dodatkową propozycją jest doprecyzowanie zapisu dotyczącego zasobów 

przyrodniczych poprzez dodanie sformułowania „w tym rolne”.  

 

 

Punktacja pozostaje bez zmian, maksymalnie można uzyskać 5 punktów. 

 

Proponowane zmiany wynikają z uwag zgłaszanych prze Radę Decyzyjną na etapie oceny 

wniosków, w szczególności braku możliwości weryfikacji oświadczeń wnioskodawcy  

i gwarancji wykorzystywania lokalnych zasobów. Odpowiedzią na to ma być wymóg składania 

dokumentów potwierdzających zamiar np. zaświadczeń czy deklaracji współpracy lub 

pozwoleń od podmiotów dostarczających/udostępniających zasoby. Doprecyzowanie zasobów 

przyrodniczych poprzez dodanie określenia „w tym rolnych” jest odpowiedzią na wątpliwości 

zgłaszane przez wnioskodawców w trakcie konsultacji wniosków o przyznanie pomocy w 

zakresie korzystania z lokalnych płodów rolnych własnych, bądź z zaprzyjaźnionych , 

lokalnych gospodarstw.  

 

 

 

Kryteria dla Celu szczegółowego 1.2. Las atrakcji- Poprawa stanu, zwiększenie 

dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych (dom -

tożsamość) 

 

Przedsięwzięcia LSR: 4 - Przestrzeń kultur,  5 - Krajobrazy 
 

I. KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU – proponujemy dodanie nowego kryterium 

dotyczącego poprawności złożonych wniosków. Kryterium ma na celu usprawnienie 

procesu ich weryfikacji. Wniosek, który będzie wymagał wezwania do uzupełnień na 

podstawie karty oceny zgodności z PROW w zakresie wymaganych załączników 

otrzyma 0 punktów. Wniosek, który nie będzie wymagał wezwań do uzupełnień na 
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podstawie karty oceny zgodności z PROW w zakresie wymaganych załączników 

otrzyma 3 punkty. 

 

 

Maksymalnie można uzyskać 3 punkty. 

 

Kryterium ma za zadanie premiowanie tych wnioskodawców, którzy składają kompletne 

wnioski, z wymaganymi załącznikami, w szczególności z tytułami prawnymi do 

nieruchomości, ofertami cenowymi, wymaganymi zgodami i pozwoleniami, co zwiększa 

prawdopodobieństwo poprawnej realizacji projektu po przekazaniu wniosków do Urzędu 

Marszałkowskiego. Kryterium pozwala wybrać najlepsze,  całościowo przemyślane projekty.  

 

II. INNOWACJA –  proponujemy rozbudowanie kryterium o wykorzystanie rozwiązań 

dotychczas nie stosowanych na obszarze gminy wnioskodawcy, za które można 

otrzymać 2 punkty. Bez zmian pozostał zapis o wykorzystaniu rozwiązań dotychczas 

nie stosowanych na obszarze wszystkich gmin PBN, za które wnioskodawca może 

otrzymać 5 punktów. 

 

Maksymalnie można uzyskać 5 punktów. 

 

Proponowana zmiana wynika z wniosku Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 

która uznała, iż obszar wszystkich gmin PBN jest na tyle duży, że przedstawienie 

innowacyjności może stanowić problem dla wnioskodawcy. Po konsultacjach dodajemy zapis 

o przyznanie 2 punktów dla wnioskodawcy, którego rozwiązania projektowe są innowacyjne 

jedynie na terenie własnej gminy. W obu przypadkach zadaniem wnioskodawcy będzie 

wykazanie innowacyjności, a nie samo stwierdzenie, iż projekt jest innowacyjny.  

 

III. PROMOCJA - w kryterium proponujemy zmieniony zapis o promocji Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. W poprzedniej wersji widniał zapis „ projekt uwzględnia w 

budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem 

PBN”, który proponujemy zastąpić zapisem: ”projekt uwzględnia w budżecie wydatki 

na informowanie o Partnerstwie Borów Niemodlińskich”. 

 

Punktacja nie ulega zmianie, maksymalnie można otrzymać 2 punkty. 

 

Kryterium w poprzednim brzmieniu mylnie mogło odnosić się do zapisów Księgi 

wizualizacji znaku PROW 2014-2020, przez co większość wnioskodawców otrzymywała 

punkty za stosowanie promocyjnych elementów obowiązkowych. Pozostawało to  

w rozbieżności z intencją wprowadzenia kryterium. Proponowana zmiana ma na celu 

zlikwidowanie błędu często popełnianego przez wnioskodawców. Wielokrotnie 

wprowadzali oni zapis o dofinansowaniu/ współfinansowaniu zadania za pośrednictwem 

Partnerstwa Borów Niemodlińskich, zamiast poprawnego zapisu o współpracy  

z Partnerstwem i o samym Partnerstwie. 

 

 

IV. WPŁYW NA ŚRODOWISKO - proponujemy rozbudowanie kryterium  i zmianę 

punktacji za dodatni wpływ na środowisko. W poprzedniej wersji wnioskodawca 

otrzymał 3 punkty jeśli projekt przewidywał rozwiązania poprawiające jakość 

środowiska/przyrody. Maksymalnie można było uzyskać 3 punkty.  
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W zaktualizowanych kryteriach wnioskodawca otrzyma: 

-1 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez tzw. „działania  miękkie” np. edukacja, promocja, ujęte w planie finansowym 

operacji/opisie zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym. 

-2 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez wydatki inwestycyjne  powyżej 10 tys. zł na pojedyncze zadanie ujęte w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

-1 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez działania redukujące zużycie surowców, materiałów i energii  ujęte w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

-2 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez działania ochrony czynnej  chronionych prawem roślin, zwierząt i siedlisk,  

ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

 

Punktacja sumuje się .  

Łącznie w kryterium Wpływ na środowisko można otrzymać 6 punktów. 

 

Proponowana zmiana i zwiększenie wachlarza przyznawania punktów wynika z wniosku Rady 

Decyzyjnej, która uznaje, iż projekty mają bardzo różnorodne rozwiązania środowiskowe,  

z mniejszym lub większym oddziaływaniem pozytywnym. Dotychczasowa punktacja zmuszała 

Radę do przyznawania takiej samej punktacji bez względu na zasięg, nakłady  

i oddziaływanie zaproponowanych rozwiązań.  

 

V. WNIOSKODAWCA NGO- kryterium bez zmian. 

 

VI. LOKALIZACJA OPERACJI- kryterium bez zmian. 

 

VII. TYP PROJEKTU- kryterium bez zmian. 

 

VIII. SPÓJNOŚĆ- kryterium bez zmian. 

 

 

 

Kryteria dla Celu szczegółowego  1.3. Las aktywności - Zwiększenie poziomu 

współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców (czas wolny- jakość życia) 

 

Przedsięwzięcia LSR: 6- Więzi, 7- Aktywność,  
 

I. KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU – proponujemy dodanie nowego kryterium 

dotyczącego poprawności złożonych wniosków. Kryterium ma na celu usprawnienie 

procesu ich weryfikacji. Wniosek, który będzie wymagał wezwania do uzupełnień na 

podstawie karty oceny zgodności z PROW w zakresie wymaganych załączników 

otrzyma 0 punktów. Wniosek, który nie będzie wymagał wezwań do uzupełnień na 

podstawie karty oceny zgodności z PROW w zakresie wymaganych załączników 

otrzyma 3 punkty. 

 

 

Maksymalnie można uzyskać 3 punkty. 
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Kryterium ma za zadanie premiowanie tych wnioskodawców, którzy składają kompletne 

wnioski, z wymaganymi załącznikami, w szczególności z tytułami prawnymi do 

nieruchomości, ofertami cenowymi, wymaganymi zgodami i pozwoleniami, co zwiększa 

prawdopodobieństwo poprawnej realizacji projektu po przekazaniu wniosków do Urzędu 

Marszałkowskiego. Kryterium pozwala wybrać najlepsze,  całościowo przemyślane projekty.  

 

II. INNOWACJA –  proponujemy rozbudowanie kryterium o wykorzystanie rozwiązań 

dotychczas nie stosowanych na obszarze gminy wnioskodawcy, za które można 

otrzymać 2 punkty. Bez zmian pozostał zapis o wykorzystaniu rozwiązań dotychczas 

nie stosowanych na obszarze wszystkich gmin PBN, za które wnioskodawca może 

otrzymać 5 punktów. 

 

Maksymalnie można uzyskać 5 punktów. 

 

Proponowana zmiana wynika z wniosku Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 

która uznała, iż obszar wszystkich gmin PBN jest na tyle duży, że przedstawienie 

innowacyjności może stanowić problem dla wnioskodawcy. Po konsultacjach dodajemy zapis 

o przyznanie 2 punktów dla wnioskodawcy, którego rozwiązania projektowe są innowacyjne 

jedynie na terenie własnej gminy. W obu przypadkach zadaniem wnioskodawcy będzie 

wykazanie innowacyjności, a nie samo stwierdzenie, iż projekt jest innowacyjny.  

 

III. PROMOCJA - proponujemy zmianę punktacji – ujednolicenie z pozostałymi 

przedsięwzięciami na 2 zamiast 3 punktów, oraz zmianę zapisu o promocji Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. W poprzedniej wersji widniał zapis „ projekt uwzględnia w 

budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem 

PBN”, który proponujemy zastąpić zapisem: ”projekt uwzględnia w budżecie wydatki 

na informowanie o Partnerstwie Borów Niemodlińskich”. 

 

Maksymalnie można uzyskać 2 punkty. 

 

Zmiana kryterium obejmuje dwa czynniki: 

 

-  przyznawanie punktacji za informowanie o Partnerstwie Borów Niemodlińskich, a nie jak 

dotychczas za informowanie o współfinansowaniu za pośrednictwem Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich. Kryterium w poprzednim brzmieniu odnosiło się do zapisów Księgi 

wizualizacji znaku PROW 2014-2020, i większość wnioskodawców otrzymywała punkty za 

stosowanie elementów obowiązkowych, co było rozbieżne z intencją wprowadzenia kryterium.  

 

- ujednolicenie wagi punktowej na 2 punkty w każdym z ocenianych przedsięwzięć. 

 

IV. WPŁYW NA ŚRODOWISKO - proponujemy rozbudowanie kryterium  i zmianę 

punktacji za dodatni wpływ na środowisko. W poprzedniej wersji wnioskodawca 

otrzymał 3 punkty jeśli projekt przewidywał rozwiązania poprawiające jakość 

środowiska/przyrody. Maksymalnie można było uzyskać 3 punkty.  

W zaktualizowanych kryteriach wnioskodawca otrzyma: 

-1 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez tzw. „działania  miękkie” np. edukacja, promocja, ujęte w planie finansowym 

operacji/opisie zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym. 
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-2 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez wydatki inwestycyjne  powyżej 10 tys. zł na pojedyncze zadanie ujęte  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

-1 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez działania redukujące zużycie surowców, materiałów i energii  ujęte  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

-2 pkt. jeśli projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody 

poprzez działania ochrony czynnej  chronionych prawem roślin, zwierząt i siedlisk,  

ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym/w budżecie projektu. 

 

Punktacja sumuje się .  

Łącznie w kryterium Wpływ na środowisko można otrzymać 6 punktów. 

 

Proponowana zmiana i zwiększenie wachlarza przyznawania punktów wynika z wniosku Rady 

Decyzyjnej, która uznaje, iż projekty mają bardzo różnorodne rozwiązania środowiskowe,  

z mniejszym lub większym oddziaływaniem pozytywnym. Dotychczasowa punktacja zmuszała 

Radę do przyznawania takiej samej punktacji bez względu na zasięg, nakłady  

i oddziaływanie zaproponowanych rozwiązań.  

 

V. WNIOSKODAWCA NGO - kryterium bez zmian. 

 

VI. LOKALIZACJA OPERACJI - kryterium bez zmian. 

 

VII. WSPÓŁPRACA - kryterium bez zmian. 

 

VIII. KONSULTACJE/ PARTYCYPACJA – proponujemy zmianę wagi punktacji. 

Projekt, który został opracowany przy udziale reprezentantów grup, do których jest 

skierowany, otrzyma 3 punkty zamiast 5 punktów.  

 

 

Maksymalnie można uzyskać 3 punkty. 

 

Zmiana wysokości punktacji jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w ocenie 

projektów. Wnioskodawcy niewielkim wkładem pracy mogli wykazać spełnienie kryterium,  

a otrzymywali taką samą liczbę punktów, co rozwiązania nietuzinkowe  i trudne do realizacji, 

jak np. w kryterium innowacja. Kryterium otrzymuje zmniejszoną wagę punktową.  

 

 

IX. KOMPLEMENTARNOŚĆ - proponujemy usunięcie kryterium. 

 

Usunięcie kryterium jest wynikiem wniosków płynących z prowadzonych konsultacji, gdzie 

doradcy często spotykali się ze sztucznym wprowadzaniem pozycji zakupowych tylko dla 

uzyskania punktów.  Dodatkowo kryterium było trudne w ocenie przy różnych zakresach 

operacji, np. promowania obszaru i rozwoju infrastruktury. W zamian proponujemy 

wprowadzenie nowego kryterium dla tego celu tj. Typ projektu.  

 

 

X. TYP PROJEKTU – proponujemy wprowadzenie nowego kryterium, w którym będzie 

można uzyskać punktację za przewidziane w projekcie:  
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- wydawnictwa 1 pkt,  

- imprezy 1 pkt, 

- szkolenia 1 pkt. 

 

Sposób pomiaru: na podstawie opisu operacji oraz jego odzwierciedlenia zawartego w planie 

finansowym, zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i opisie zadań wymienionych  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym.  

 

Wprowadzenie kryterium pozwoli premiować projekty, które łączą infrastrukturę z jej 

wykorzystaniem i zaangażowaniem mieszkańców jako uczestników i odbiorców projektów.  

 

XI. GRUPY DEFAWORYZOWANE - proponujemy usunięcie kryterium. 

 

Usunięcie kryterium jest wynikiem obserwacji z prowadzonych konsultacji oraz oceny 

dotychczasowych naborów wniosków. Wnioskodawcy dla uzyskania punktów wprowadzali 

działania niezwiązane z przedmiotem projektu, bądź w większości adresowali projekty do 

wszystkich mieszkańców, argumentując, że wśród nich są reprezentanci wszystkich grup 

defaworyzowanych. Po konsultacjach z Radą Decyzyjną Zarząd  Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich przychyla się do usunięcia kryterium. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że 

grupy defaworyzowane nadal mogą uczestniczyć w przygotowaniu projektów,  

a wnioskodawcy mogą wykazać ich zaangażowanie poprzez spełnienie innego kryterium tj. 

Konsultacje/partycypacja.  

 

 

Niemodlin, 23.09.2021 


