
Konsultacje zmian LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI – uwagi zgłoszone przez 

mieszkańców 

LP NAZWA KRYTERIUM Propozycja zmian Zaakceptowano 
tak/nie 

Uzasadnienie LGD 

2 Wnioskodawca przewidział 
wykorzystywanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 
środowiska. 

Dobrze byłoby wskazać 
konkretne przykłady 

rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska, 
jak i przykłady które 
takimi rozwiązaniami 

nie są.  

nie Niemożliwe jest 
utworzenie katalogu 
wydatków ponieważ 

LGD NIE JEST W STANIE 
przewidzieć wszystkich 

możliwych sytuacji  i 
kosztów jakie 

wnioskodawca wskaże 
we wniosku o 

przyznanie pomocy 

2 Wnioskodawca przewidział 
wykorzystywanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 
środowiska. 

W przedmiotowym 
kryterium 
uszczegółowiono i 
zawężono do pewnego 
stopnia działania za 
które beneficjent 
otrzyma punkty. 
Jednakże nadal jest pole 
manewru dla 
beneficjentów gdyż 
używa się słowa 
"dominujący". Czy nie 
warto zmienić tego 
sformułowania na takie, 
iż zakres operacji MA 
MIEĆ W CAŁOŚCI 
związek przyczynowy z 
ochroną środowiska, 
wszystkie działania, 
zakres otwieranej 
działalności, w tym 
koszty mają być 
związane z ochroną 
środowiska i ekologią? 
Co w przypadku gdy 
beneficjent na potrzeby 
usług doradczo-
księgowych będzie 
chciał zakupić 
samochód za 65 tys. zł. i 
wg niego we wniosku o 
dofinansowanie będzie 
on "ekologiczny" bo 
będzie mało palił, 
będzie miał nowoczesny 
silnik wykorzystujący 
eco rozwiązania itp... a 
punktacja przyznawana 
jest za wydatek (dla 
beneficjenta zakup 
takiego samochodu 

nie Aby zapobiec sytuacjom 
wskazanym przez 

mieszkańca w zmianach 
do LKW ujęto poniższe 

zapisy: Dominujący 
zakres operacji 

powinien mieć związek 
przyczynowy z ochroną 
środowiska czyli albo 

podejmowana 
działalność jest 

związana z ekologią 
albo planowany zakup 
bezpośrednio prowadzi 
do ochrony środowiska. 

Przez "dominujący 
zakres operacji" 

rozumie się sytuację, w 
której operacja ma 
adekwatny i ścisły 

związek przyczynowy z 
ochroną środowiska. 

Przy ocenie 
dominującego zakresu 

należy mieć na uwadze, 
że działania  

związane z ochroną 
środowiska muszą 
stanowić jeden z 
głównych celów 

operacji, a nie tylko 
uboczne (tj. 

realizowane przy okazji 
realizacji operacji). W 

tym zakresie 
wnioskodawca 

powinien przewidzieć 
zorganizowany i 

rozbudowany 
mechanizm, który 
przyczyniłby się do 



będzie ekologiczny i 
związany z ochroną 
środowiska) na 
poziomie co najmniej 
60 000 zł. 

 

ochrony środowiska (m. 
in. zapewniający 

kompleksowy zespół 
składników i działań 

przyczyniających się do 
ochrony środowiska), a 

nie tylko  
jednostkowe 

rozwiązanie, które 
może być rozpatrywane 

jako niejako działanie 
"przy okazji", a nie cel i 

działanie główne 
(docelowe), mające 

charakter dominujący.”. 
Kwota 60 000zł jest 

jedynie dodatkowym 
warunkiem, który musi 

zostać spełniony. 
 

5 W dniu składania wniosku 
Wnioskodawca jest 

zameldowany nieprzerwanie 
na pobyt stały lub czasowy 

na terenie powiatu 
żnińskiego od co najmniej 6 

miesięcy. 

W dniu składania 
wniosku Wnioskodawca 

jest zameldowany 
nieprzerwanie na pobyt 

stały lub czasowy na 
terenie powiatu 
żnińskiego od co 

najmniej 12 miesięcy. 

nie Pozostawienie w 
kryterium okresu 

zameldowania od co 
najmniej 12 miesięcy 

spowoduje 
zmniejszenie szans osób 

zameldowanych na 
terenie Powiatu 

Żnińskiego krócej. Są to 
często osoby młode, 
które zamieszkały na 

obszarze Powiatu 
Żnińskiego i mają wiele 

ciekawych pomysłów na 
prowadzenie 
działalności 

gospodarczej 
zaczerpniętych z innych 

terenów co może 
wpłynąć na 

innowacyjne podejście 
do zakładanych 

działalności 
gospodarczych. Ponad 
to planowany nabór 

wniosków na 
podejmowanie 

działalności 
gospodarczej jest 

ostatnim w 
perspektywie 

finansowej na lata 
2014-2020 i LGD zależy 

na tym aby alokacja 
środków ogłoszona w 
naborze trafiła do jak 



największej liczby 
mieszkańców. 

5 W dniu składania wniosku 
Wnioskodawca jest 

zameldowany nieprzerwanie 
na pobyt stały lub czasowy 

na terenie powiatu 
żnińskiego od co najmniej 6 

miesięcy. 

Dlaczego w 
przedmiotowym 

kryterium zmniejszono 
aż o połowę (!) 
zameldowanie 

beneficjenta na terenie 
powiatu żnińskiego? 

Jaki jest powód 
obniżenia wymagań dla 

przyszłych 
beneficjentów? 

Uważam, że te 12 
miesięcy to jest i tak 

bardzo krótko. W mojej 
ocenie winien zostać 
wcześniejszy zapis tj. 
"od co najmniej 12 

miesięcy". 
 

 

nie Pozostawienie w 
kryterium okresu 

zameldowania od co 
najmniej 12 miesięcy 

spowoduje 
zmniejszenie szans osób 

zameldowanych na 
terenie Powiatu 

Żnińskiego krócej. Są to 
często osoby młode, 
które zamieszkały na 

obszarze Powiatu 
Żnińskiego i mają wiele 

ciekawych pomysłów na 
prowadzenie 
działalności 

gospodarczej 
zaczerpniętych z innych 

terenów co może 
wpłynąć na 

innowacyjne podejście 
do zakładanych 

działalności 
gospodarczych. Ponad 
to planowany nabór 

wniosków na 
podejmowanie 

działalności 
gospodarczej jest 

ostatnim w 
perspektywie 

finansowej na lata 
2014-2020 i LGD zależy 

na tym aby alokacja 
środków ogłoszona w 
naborze trafiła do jak 

największej liczby 
mieszkańców. 

5 W dniu składania wniosku 
Wnioskodawca jest 

zameldowany nieprzerwanie 
na pobyt stały lub czasowy 

na terenie powiatu 
żnińskiego od co najmniej 6 

miesięcy. 

Zmiana zasadna -
wskazana zmiana 

pozwala na 
otrzymanie punktów 

przez osoby, które 
mieszkały poza 

obszarem LGD a 
zameldowały się co 
najmniej 6 miesięcy 

przed złożeniem 
wniosku. Są to osoby, 

które np. poślubiły 
osobę zamieszkującą 

obszar Powiatu 
Żnińskiego i mają 

tak Pozostawienie w 
kryterium okresu 

zameldowania od co 
najmniej 12 miesięcy 

spowoduje 
zmniejszenie szans osób 

zameldowanych na 
terenie Powiatu 

Żnińskiego krócej. Są to 
często osoby młode, 
które zamieszkały na 

obszarze Powiatu 
Żnińskiego i mają wiele 

ciekawych pomysłów na 
prowadzenie 
działalności 

gospodarczej 



ciekawy pomysł na 
rozpoczęcie 

prowadzenia 
działalności na 

obszarze. Zważywszy 
na trudną sytuację 

gospodarczą 
skrócenie okresu 

zameldowania 
spowoduje większe 
szanse dla większej 

liczby mieszkańców a 
tym samym 

zmniejszenie 
bezrobocie.  

zaczerpniętych z innych 
terenów co może 

wpłynąć na 
innowacyjne podejście 

do zakładanych 
działalności 

gospodarczych. Ponad 
to planowany nabór 

wniosków na 
podejmowanie 

działalności 
gospodarczej jest 

ostatnim w 
perspektywie 

finansowej na lata 
2014-2020 i LGD zależy 

na tym aby alokacja 
środków ogłoszona w 
naborze trafiła do jak 

największej liczby 
mieszkańców. 

5 W dniu składania wniosku 
Wnioskodawca jest 

zameldowany nieprzerwanie 
na pobyt stały lub czasowy 

na terenie powiatu 
żnińskiego od co najmniej 6 

miesięcy. 

Zmiana zasadna - 
Rolą wspierania 

rozwoju 
przedsiębiorczości 

jest działanie w 
wyniku, którego na 
terenie objętym LSR 

powstaną nowe 
przedsiębiorstwa, 

które stworzą nowe 
miejsca pracy, będą 

płacić podatki na 
terenie powiatu oraz 

stworzą nowe 
podmioty 

produkcyjne lub 
usługowe dla 

mieszkańców. W 
związku z powyższym 
osoba zamieszkująca 
powiat żniński, która 

otrzyma 
dofinansowanie 

zrealizuje te cele bez 
względu na to jak 
długo zamieszkuje 

powiat żniński. 
Kryterium od 12 
miesięcy nie daje 

równych szans takim 
osobom jak  

powracające po 

tak Pozostawienie w 
kryterium okresu 

zameldowania od co 
najmniej 12 miesięcy 

spowoduje 
zmniejszenie szans osób 

zameldowanych na 
terenie Powiatu 

Żnińskiego krócej. Są to 
często osoby młode, 
które zamieszkały na 

obszarze Powiatu 
Żnińskiego i mają wiele 

ciekawych pomysłów na 
prowadzenie 
działalności 

gospodarczej 
zaczerpniętych z innych 

terenów co może 
wpłynąć na 

innowacyjne podejście 
do zakładanych 

działalności 
gospodarczych. Ponad 
to planowany nabór 

wniosków na 
podejmowanie 

działalności 
gospodarczej jest 

ostatnim w 
perspektywie 

finansowej na lata 
2014-2020 i LGD zależy 

na tym aby alokacja 
środków ogłoszona w 
naborze trafiła do jak 



studiach, osobom, 
które zamieszkały na 

terenie powiatu w 
wyniku zawarcia 

związku 
małżeńskiego. 
Skrócenie tego 

okresu do 6 miesięcy 
zmniejsza te 

dysproporcje. Obecne 
kryterium (12 m-cy) 
ogranicza osoby np. 

powracające z 
zagranicy, 

powracające po 
zakończeniu edukacji, 

czy rozpoczynające 
kolejny etap życia na 

terenie Pałuk. 

największej liczby 
mieszkańców. 

7 Wnioskodawca w ramach 
projektu zakłada działalność 

gospodarczą opartą na 
produktach rolnych. 

Podobnie, jak w 
kryterium 5 warto 
byłoby podać przykłady, 
które ułatwią 
Wnioskodawcom 
zrozumienie tego 
kryterium. 

nie Niemożliwe jest 
utworzenie katalogu 
wydatków ponieważ 

LGD NIE JEST W STANIE 
przewidzieć wszystkich 

możliwych sytuacji 
sytuacji  i kosztów jakie 
wnioskodawca wskaże 

we wniosku o 
przyznanie pomocy 

7 Wnioskodawca w ramach 
projektu zakłada działalność 

gospodarczą opartą na 
produktach rolnych. 

W opisie 
przedmiotowego 
kryterium jest zapis: 
"Kryterium będzie 
premiować tych 
wnioskodawców, którzy 
zakładaną działalność 
gospodarczą opartą na 
produktach rolnych.". 
Wyraz "opartą" chyba 
powinien być 
zamieniony na "oprą". 

 

tak Poprawienie błędu 
literowego. 

8 Czas realizacji projektu do 3 
miesięcy od 

otrzymania wypłaty 1 
transzy 

Punktację przyznaje się 
w następujący sposób: 

 5 punktów za 
deklarację we wniosku 
w polu B.III. 1.4 
realizacji operacji i 
złożenia wniosku o 
płatność 2 transzy w 
terminie do 3 miesięcy 
od dnia otrzymania 
pierwszej transzy. 
Potwierdzeniem 
terminu 

nie Takie brzmienie będzie 
powodować problemy. 

Jeśli wnioskodawca 
zadeklaruje, że 

zrealizuje operację w 
ciągu 3 miesięcy a w 

polach B.III.9.1 i B.III.9.2 
wskaże terminy 

pomiędzy którymi okres 
wyniesie np. 4 będzie 

konieczność wzywania 
każdorazowo do 

uzupełnień z uwagi na 



zadeklarowanego w 
polu B.III.1.4 musi być 
termin podany w polach 
B.III.9.1 i 9.2. W 
przypadku 
przekroczenia terminu 3 
miesięcy w polach 
B.III.9.1 i 9.2 punktów 
nie przyznaje się. 
UWAGA: W PRZYPADKU 
OTRZYMANIA 
PUNKTÓW TERMINU 
NIE BĘDZIE MOŻNA 
WYDŁUŻYC (jeśli zmiana 
wpływałaby na pozycję 
na liście operacji 
wybranych powodującą 
negatywny wynik 
wyboru) ZATEM TRZEBA 
REALNIE OKREŚLIĆ 
TERMIN MAJĄC NA 
WZGLĘDZIE 
ZAKRES OPERACJI. 

 0 punktów za brak 
deklaracji dotyczącej 
terminu w 
polu B.III.1.4. lub 
deklarację powyżej 3 
miesięcy 

 0 punktów za termin 
powyżej 3 miesięcy 
wskazany w polach 
B.III.9.1 i 9.2 
Punktów pośrednich nie 

przyznaje się 

rozbieżności. Ponad to 
Termin podany w polu 
B.III.9.1 wniosku jest 
terminem złożenia 

wniosku p płatność I 
transzy i nie określa 

terminu wypłaty 
środków z I transzy. 

  W przedmiotowym 
kryterium warto byłoby 
dodać jeszcze 
informację, że termin 
wpisany w polu B.III. 
1.4. wniosku musi być 
zgodny/spójny z 
terminem wpisanym w 
polu B.III. 9. W 
przypadku różnych 
terminów punktacji nie 
powinno się przyznać. 
Spójność całości 
wniosku powoduje, że 
oceniający nie mają 
dylematów co do 
przyznania punktów z 
jednoczesnym 
zminimalizowaniem 
możliwości 
ewentualnych odwołań 

Nie  Takie brzmienie będzie 
powodować problemy. 

Jeśli wnioskodawca 
zadeklaruje, że 

zrealizuje operację w 
ciągu 3 miesięcy a w 

polach B.III.9.1 i B.III.9.2 
wskaże terminy 

pomiędzy którymi okres 
wyniesie np. 4 będzie 

konieczność wzywania 
każdorazowo do 

uzupełnień z uwagi na 
rozbieżności. Ponad to 
Termin podany w polu 
B.III.9.1 wniosku jest 
terminem złożenia 

wniosku p płatność I 
transzy i nie określa 

terminu wypłaty 
środków z I transzy. 



czy podważań danej 
oceny. 

10 Wnioskodawca jest osobą: 
- do 35 r. ż. w dniu złożenia 
wniosku (osoby, które nie 

ukończyły 35 lat) 
- pow. 50 r.ż. w dniu 

złożenia 
wniosku (osoby, które 

ukończyły 50 lat) 

Weryfikacja: kserokopia 
dowodu osobistego 

Oświadczenie / PESEL 
podany we wniosku. 

Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 

sposób: 

 8 punktów jeśli 
wnioskodawca 

spełnienia warunek 
dot. wieku 

 0 punktów jeśli 
Wnioskodawca nie 

spełnia warunku dot. 
wieku. 

Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

 
Uzasadnienie: 

Zgodnie z zasadą 
minimalizacji danych 
art. 5 ust.1 lit. C do 

pozyskania informacji 
nt. wieku 

Wnioskodawcy, nie jest 
konieczne kopiowanie 
dowodu osobistego, 

gdzie m.in. znajduje się 
wizerunek 

Wnioskodawcy, imiona 
rodziców, nr dowodu 
osobistego itd. Wiek 

można zweryfikować na 
podstawie PESELu 

wpisanego we wniosku, 
ewentualnie na 

podstawie 
Oświadczenia 

Wnioskodawcy. 

nie Dowód osobisty 
stanowi obowiązkowy 

załącznik do wniosku o 
przyznanie pomocy. 

Nie ma zatem 

konieczności tworzenia 
dodatkowych 
oświadczeń 

10 Wnioskodawca jest osobą: 
- do 35 r. ż. w dniu złożenia 
wniosku (osoby, które nie 

ukończyły 35 lat) 
- pow. 50 r.ż. w dniu 

złożenia 
wniosku (osoby, które 

ukończyły 50 lat) 

Czy w przedmiotowym 
kryterium konieczne 
jest pobieranie od 
beneficjentów 
kserokopii dowodu 
osobistego? Wiek 
uczestnika wielokrotnie 
przewija się w 
dokumentacji 
aplikacyjnej i można go 
odczytać po nr PESEL, 
albo można to zastąpić 
oświadczeniem 
beneficjenta. Czy jest 
jakaś przesłanka i 
podstawa do tego aby 

nie Dowód osobisty 
stanowi obowiązkowy 
załącznik do wniosku 

nie ma zatem 
konieczności tworzenia 

dodatkowych 
oświadczeń 



żądać tej kserokopii i 
czy nie jest to 
nadmierne pobieranie 
danych osobowych 
wraz z wizerunkiem? 

 

12 Do wniosku załączono 
dokumenty potwierdzające 

założone koszty. 

Weryfikacja: na 
podstawie 2 
dokumentów dla 
każdego wydatku 
stanowiącego podstawę 
wyliczenia kwoty 
pomocy lub kosztorysu. 
Jednakże, aby wskazane 
dokumenty mogły 
zostać uznane za 
kompletne, a tym 
samym dopuszczalne 
jako załączniki do 
wniosku powinny 
zawierać takie elementy 
jak: 
- wskazanie sprzedawcy 
/ usługodawcy, 
- przedmiot zakupu 
- podstawowe 
parametry techniczne 
lub jakościowe 
sprzętu/charakterystykę 
(np. moc, wielkość, 
prędkość itp.) Min. 3 
parametry spójne ze 
wskazanymi w tabeli 7.1 
biznesplanu. 
- cenę netto oraz brutto 
bądź stawkę podatku 
VAT, 
- podpis oferenta 

- datę wystawienia 
oferty 

Oferty mogą być 
sporządzone na wzorze 

LGD lub dokumencie 
równoważnym ale 

muszą zawierać 
wszystkie wymienione 
elementy i nie mogą 

być wystawione 
wcześniej niż 90 dni 

przed dniem złożenia 
wniosku. Wzór oferty 

cenowej stanowi 
załącznik do ogłoszenia 
o naborze wniosków. 

W przypadku wezwania 
przez LGD do 

uzupełnienia oferty na 

nie LGD jest zobowiązana 
do weryfikacji czy 
założone koszty są 

rynkowe. W związku z 
powyższym to na 

Wnioskodawcy ciąży 
obowiązek 

udowodnienia 
rynkowości cen. Oferta 
na wzorze LGD pozwala 

na szybszą i bardziej 
miarodajną ocenę ofert 

wszystkich 
wnioskodawców.  

Doświadczenie LGD 
wskazuje, że 

Wnioskodawcy nie 
stosują się do 

wymogów o jakich 
mówią Lokalne Kryteria 

Wyboru Operacji co 
przekłada się na niższe 
oceny i protesty. Aby 
uniknąć niejasności 
stosowanie wzoru 

pozwoli na uniknięcie 
niepotrzebnych błędów 
podczas składania ofert. 



etapie weryfikacji 
wstępnej wniosku 
punkty nie będą 

przyznane. 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 

sposób: 

 20 pkt – 
Wnioskodawca 

dostarczył min 2 
oferty cenowe lub 

kosztorys 
potwierdzające 

przyjęty poziom cen dla 
każdego kosztu 

stanowiącego podstawę 
wyliczenia kwoty 

pomocy. 

 0 pkt – Wnioskodawca 
nie dostarczył min. 2 
oferty cenowych lub 

kosztorysu 
potwierdzających 

poziom cen dla kosztów 
stanowiących podstawę 

wyliczenia kwoty 
pomocy. 

 
Uzasadnienie: 
Do określenia 
racjonalności 

wydatków, wystarczy 
nie ma konieczności 

załączania podpisanych 
ofert cenowych. Często 
sklepy / firmy nie chcą 

lub nie mają czasu, żeby 
sporządzać takie oferty, 
podpisywać je a później 

skanować. W celu 
oszacowania wartości 

planowanych 
wydatków, wystarczy 

przedstawić oferty 
pobrane z internetu lub 

korespondencję 
mailową ze sprzedawcą 
lub firmą. Ważne, aby 

załączone oferty 
zawierały wymagane 

elementy.   

12 Do wniosku załączono 
dokumenty potwierdzające 

założone koszty. 

Dlaczego w 
przedmiotowym 
kryterium podniesiono 
aż o 15 pkt wartość 
wskaźnika. Waga tego 
kryterium jest 

nie Prawidłowo 
sporządzone oferty 

cenowe (tzn. 
zawierające wszystkie 
niezbędne i wskazane 



najwyższa spośród 
wszystkich założonych 
kryteriów, co sugeruje 
że jest najważniejsza. A 
tak w mojej ocenie nie 
jest. Uważam, że 20 pkt 
za załączone oferty to 
jest zbyt dużo. 
Sugerowałbym 
obniżenie wagi tego 
wskaźnika do max. 10 
pkt. 
 

 

elementy) wskazują 
na pracę wniesioną 

przez Wnioskodawcę 
w prawidłowe 
przygotowanie 

dokumentacji. Przy 
kilkunastu pozycjach 

w zestawieniu 
rzeczowo-

finansowym jest to 
duży wysiłek i 

zaangażowanie w 
przygotowanie 

załączników przez 
Wnioskodawcę . Jest 
to kryterium, które 

wymagania 
największej pracy ze 

strony Wnioskodawcy 
tak więc powinno być 

najwyżej 
punktowane. Ponad 
to poprzez złożenie 

ofert Wnioskodawca 
potwierdza 

racjonalność 
wydatków i daje 

wysokie 
prawdopodobieństwo 
prawidłowej realizacji 

projektu przez 
Wnioskodawcę. 

 


