
                                                                                           

 

 

 

Jak interpretowane będzie kryterium nr 3 pn. „Operacja jest innowacyjna w zakresie 

określonym w LSR” 

 

Odpowiedź: 

§ 2.1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  

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 PROW na lata 2014-2020” z późn. zm., stanowi, że 

„Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”. Oznacza to, że spełnienie tego warunku nie 

jest konieczne w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji operacji. Jednakże spełnienie 

kryterium innowacyjności powoduje otrzymanie 4 punktów w ramach oceny wniosku.  

Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję innowacji określoną zapisami Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny 

Krąg”: „działania ukierunkowane na innowacje to wprowadzenie na rynek nowego lub 

udoskonalonego produktu, usługi lub procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych”. Definicję tą należy rozumieć w kontekście przestrzennym tj. jeżeli mamy do 

czynienia z powyższą sytuacją przynajmniej w skali ponadlokalnej tj. na poziomie Lokalnej Grupy 

Działania „Krzemienny Krąg”. Jeżeli projekt prowadzi do wdrożenia innowacji stosowanej w skali 

ponadlokalnej, projekt otrzyma w ramach kryterium 4 punkty. Brak spełnienia powyższego, 

skutkuje otrzymaniem 0 punktów w ramach przedmiotowego kryterium. Weryfikacja kryterium 

nastąpi w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, ewentualną opinię  

o innowacyjności oraz dodatkowych dokumentów i danych potwierdzających innowacyjność 

projektu (np. dokumenty patentowe, publikacje naukowe, dostępne badania, wynik przeszukiwania 

baz danych, literatura fachowa, dokładna analiza lokalnego rynku z uwzględnieniem podobnych 

rozwiązań u konkurencji itp.). 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

Jak interpretowane będzie kryterium nr 5 pn. „Udział wkładu własnego w realizację operacji 

jest większy o 5 punków procentowych od wymaganego” 

 

Odpowiedź: 

W związku ze zmianą zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

(LSR), dotyczących zwiększenia poziomu dofinansowania z 80 % do 100 %, kryterium to należy 

interpretować w następujący sposób: 

 jeżeli wartość dofinansowania operacji jest  mniejsza bądź równa 95%, beneficjent 

otrzymuje  2 pkt. 

  jeżeli wartość dofinansowania operacji jest większa niż 95%, beneficjent otrzymuje  

0 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


