
Załącznik nr 2 do LSR 

Kryteria wyboru operacji do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD – „Z Nami Warto” 
(uchwała Zarządu nr 8/2010 z 20 grudnia 2010 roku) 

(zmiana -  uchwała Zarządu nr 4 z 9.01.2012) 

 

 

Ustalenie zgodności operacji z LSR następuje  na podstawie stwierdzenia, czy operacja jest 

zgodna z celami i przedsięwzięciami określonymi w LSR. 

 

§ 1. 

 
Operacja musi przyczyniać się do realizacji minimum jednego celu szczegółowego i być 

zgodna z przedsięwzięciem, a w przypadku ogłoszenia naboru tematycznego – zgodna z 

ogłoszonym tematem 

 

1. Cele szczegółowe LSR  
1.1 Poprawa stanu bazy kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej mierzona wzrostem liczby osób korzystających z 

obiektów infrastruktury na obszarze LGD do 2015 roku 

1.2 Wypromowanie walorów rekreacyjnych i turystycznych obszaru mierzone wzrostem liczby osób kupujących 

lub otrzymujących publikacje, pamiątki, produkty lokalne oraz  uzyskujących wiedzę o terenie za 

pośrednictwem strony internetowej LGD do 2015 roku 

2.1 Wzrost aktywności społeczności lokalnej mierzony zwiększeniem ilości organizowanych  przez tą 

społeczność imprez  kulturalnych i rekreacyjno-sportowych do 2015 roku 

2.2 Poprawa kondycji społeczno-ekonomicznej społeczności lokalnej , mierzona zwiększeniem dochodów 

gospodarstw rolnych i zwiększeniem ilości miejsc pracy do 2015 roku. 

 

2. Przedsięwzięcia 
I.  Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej  oraz  rewitalizacja zabytków na 

obszarze LGD 

II. Promocja obszaru LGD i aktywnych form wypoczynku 

III. Wsparcie aktywności społecznej i budowanie zintegrowanej wspólnoty lokalnej 

IV. Podnoszenie aktywności gospodarczej mieszkańców i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczości 

 

3. Zgodność z ogłoszonym tematem                       tak      nie 

 

 

§ 2. 

 
 Wyboru operacji dokonuje się na podstawie oceny punktowej operacji wg poniższych 

kryteriów: 

 

I. Kryteria wspólne dla wszystkich działań 
1. Minimalne wymagana, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:  

    a) zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR 

    b) uzyskanie minimalnej liczby punktów, która dla wszystkich operacji wynosi  8 pkt. 

 

 

2.  Stopień realizacji celów LSR 

a) przyczynia się do osiągnięcia 4 celów szczegółowych          

b) przyczynia się do osiągnięcia 3 celów szczegółowych   

c) przyczynia się do osiągnięcia 2 celów szczegółowych   

d) przyczynia się do osiągnięcia 1 celu szczegółowego   
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1 



3.  Innowacyjność projektu 

a) projekt wykazuje charakter innowacyjny na terenie LGD          

b) projekt wykazuje charakter innowacyjny na terenie gminy       

c) projekt wykazuje charakter innowacyjny na terenie miejscowości 

d) projekt nie wykazuje charakteru innowacyjnego 

 

4 

3 

2 

0 

 

4.  Zasięg oddziaływania projektu 

a) projekt obejmuje cały obszar LGD  lub wykracza poza jego obszar 

b) projekt obejmuje więcej niż 1 gminę    

c) projekt obejmuje kilka miejscowości w gminie lub 1 gminę 

d) projekt  obejmuje tylko 1 miejscowość 

 

 

4 
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  5. Poziom zaangażowania społeczności lokalnej 

a) projekt realizowany z udziałem 3 i więcej partnerów          

b) projekt realizowany z udziałem  2 partnerów 

c) projekt realizowany z 1 partnerem  

d)  projekt realizowany samodzielnie 
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6. Zakres i realność kosztów projektu  

     a)  wysokość nakładów  i okres realizacji projektu są zgodne i realne z punktu widzenia        

           osiągnięcia   celów projektu 

 

 

0-4 

7.  Trwałość projektu 

a) realizacja projektu zapewnia kontynuację po zakończeniu finansowania z osi 4 Leader  

b) realizacja projektu nie zapewnia kontynuacji po zakończeniu finansowania z osi 4 

Leader 

8. Bezpłatne doradztwo 

    Wnioskodawca korzystał z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez LGD w      

    zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy                                                                                             

 

 

2 
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2 

II. Dodatkowe kryteria dla „Odnowy i rozwoju wsi” 
1. Wnioskowana kwota pomocy 

a) do            200 000 zł 

b)  powyżej 200 000 zł   

 

4 

2 

 

III. Dodatkowe kryteria dla „Małych projektów” 
1. Wnioskowana kwota pomocy 

a)  do           20 000 zł 

b)  powyżej 20 000 zł   

2. Projekt dotyczy organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych lub 

promujących obszar LGD                                                                                                

 

 

4 

2 

 

2 

IV. Dodatkowe kryteria dla  „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” 
1.  Wnioskowana kwota pomocy 

a) do            50 000 zł 

b)  powyżej 50 000 zł   

 

4 

2 

2.  Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych, które wnioskodawca posiada lub w 

którym pracuje wynosi: 

a) poniżej   10        

b) od 10 do 20  

c) od  21 do 50 

d)  powyżej 50 

 

 

4 

3 
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 0 

3.  Wiek wnioskodawcy   

       a) do    40 lat   

       b) od 41 do 50   

      c)  powyżej 50 
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4.  Operacja zakłada: (maksymalnie 9 pkt.) 

    a) utworzenie lub zwiększenie bazy noclegowej                                                      

    b) utworzenie lub zwiększenie bazy gastronomicznej                                              

    c) wykorzystanie zasobów lokalnych: przyrodniczych lub kulturowych                                                                   

    d) świadczenie usług na terenie LGD (z wyjątkiem usług  rolniczych) 

    e) wykorzystanie lokalnych surowców, w tym produktów rolnych i leśnych           
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V. Dodatkowe kryteria dla „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” 
1. Wnioskowana kwota pomocy 

a) do           50 000 zł 

b)  powyżej 50 000 zł   

 

4 

2 

2.  Faza rozwojowa mikroprzedsiębiorstwa: 

a) wnioskodawca prowadzi działalność powyżej 3 lat i planuje  zwiększyć zatrudnienie    

b) wnioskodawca prowadzi działalność mniej niż  1 rok i planuje  zwiększyć zatrudnienie    

c)  wnioskodawca tworzy nowe mikroprzedsiębiorstwo 
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3. Ilość tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji projektu   

       a) minimum 3   

       b) minimum 2 

      c)  minimum 1 

 

4 
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4. Operacja zakłada: (maksymalnie 9 pkt.) 

    a) utworzenie lub zwiększenie bazy noclegowej                                                      

    b) utworzenie lub zwiększenie bazy gastronomicznej                                              

    c) wykorzystanie zasobów lokalnych: przyrodniczych lub kulturowych                                                                 

    d) świadczenie usług na terenie LGD, (z wyjątkiem usług rolniczych)                                                           

    e) wykorzystanie lokalnych surowców, w tym produktów rolnych i leśnych           
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VI. Ustalone  kryteria są podstawą do utworzenia kart wyboru operacji będących         
      załącznikami do Regulaminu Rady. 

 

 
§ 3 

 
Jeżeli po prawidłowo przeprowadzonej przez Radę procedurze wyboru operacji i po 
dostarczeniu przez LGD pełnej dokumentacji do instytucji wdrażającej,  w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji  operacji przez tą instytucję lub na wniosek potencjalnego 
beneficjenta  nastąpią zmiany w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji lub inne 
zmiany w przedsięwzięciu, a instytucja wdrażająca ma z tego powodu wątpliwości co do 
zgodności z LSR i wystąpi z prośbą do LGD o ponowną ocenę zgodności tej operacji z 
LSR, to wątpliwości te rozstrzyga Zarząd LGD podejmując w tej sprawie stosowną 
uchwałę i bezzwłocznie przekazuje ją do instytucji wdrażającej, powiadamiając 
jednocześnie wnioskodawcę, którego sprawa dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


