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    „Kryteria lokalne  dot. projektów własnych” 

  

L.p. 
 

Kryterium 
Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium  

 
Uzasadnienie 

 
Źródło danych 

Rodzaj dokumentów 
potwierdzających 

ukończenie 
szkolenia 

1 

Operacja zakłada 
wykorzystanie: produktów 
lokalnych lub dziedzictwa 
kulturowego, historycznego, 
pasji mieszkańców. 

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli wnioskodawca w ramach 
operacji przewidział wykorzystanie: 
- produktów lokalnych, w tym produktów z obszaru LGD Ziemi 
Kraśnickiej zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
- dziedzictwa kulturowego i historycznego (np. zabytki, pomniki 
przyrody, tradycje, obrzędy związane z obszarem, historię regionu); 
- pasji i zainteresowań mieszkańców.  
 

Kryterium 

podyktowane  

dążeniem do 

skutecznej i  

efektywnej 

realizacji  

założonych 
wskaźników 
wdrażania LSR  

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach. 

Spełnienie kryterium  
- 5 pkt. 

Niespełnienie 
kryterium - 0 pkt. 
Maksymalna ilość 

punktów - 5 
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2 Innowacyjność 

Kryterium preferuje operacje nowatorskie, niestandardowe, o  
eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do 
lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się do pozytywnych zmian  
na obszarze LGD.  
- innowacyjność oceniana w odniesieniu do obszaru LGD /  
zastosowanie po raz pierwszy opracowanych przez beneficjenta  
rozwiązań lub pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych   
obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD/ w  
zakresie:  
- nowatorskiego sposobu wykorzystania zasobów lokalnych i/lub  
- rozwoju nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenia potrzeb,  
które były pomijane w dotychczasowych działaniach i/lub  
- modernizacji tradycyjnych form technologii i/lub  
- rozwoju nowych funkcji obszaru i/lub  
- nowego sposobu angażowania społeczności lokalnej w rozwój i/lub  
- nowych rozwiązań organizacyjnych i/lub  
- zastosowania nowych technik marketingowych i/lub  
- produktu i/lub - procesu i/lub  
- usługi i/lub  
- maszyn lub urządzeń i/lub  
- zastosowanej technologii /lub  
- organizacji pracy,  
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym 
: innowacyjność na poziomie gminy 2 pkty lub 
: innowacyjność na poziomie obszaru LGD  4 pkty   
 
 
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.  

Kryterium 
podyktowane  

dążeniem LGD do 
jak  

największego 
propagowania  

działań 
innowacyjnych.  

Stanowi 
uzasadnienie  

realizacji operacji w 
ramach LSR  

 
Wymagane 

uzasadnienie 
kryterium przez 

każdego z  
członków Rady. 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i załącznikach.  
Dla uzasadnienia kryterium 
wymagane jest wskazanie 
dokumentów 
potwierdzających, że 
zastosowane rozwiązania w 
ramach realizacji operacji 
mają taki charakter (np. 
źródła pisemne, literatura, 
raporty, analizy lub odnośniki 
do stron www.) – na dowód 
spełniania tego kryterium w 
przypadku braku dostępności 
informacji  potwierdzających 
innowacyjność na stronach 
internetowych, niezbędne jest 
przedstawienie tych 
informacji w formie 
załącznika. 
 
 
Dodatkowo wymagane jest 
oświadczenie Wnioskodawcy 
na wzorze LGD. 
 

Spełnienie kryterium 
na  

poziomie 
minimalnym - 2 pkt.  

lub  
 

Spełnienie kryterium 
na  

poziomie 
maksymalnym - 4 

pkt. 
 
 

Maksymalna ilość 
punktów 4 pktów 
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Operacja dotyczy 
podniesienia kompetencji 
lokalnych liderów 
(przedstawicieli organizacji 
pozarządowych)  lub osób 
świadczących usługi 
turystyczne na terenie LGD   

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca w ramach 
operacji przewidział działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, np. 
wyjazdy studyjne ukazujące dobre praktyki), mające na celu 
podniesienie kompetencji  przedstawicieli organizacji pozarządowych 
lub osób związanych z sektorem turystycznym zwłaszcza w zakresie 
tworzenia sieciowych usług i współpracy sieciowej oraz wspólnej 
promocji. 
Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej 
we wniosku oraz będzie miało odzwierciedlenie w budżecie operacji. 

Dążenie do jak  
największego 

udziału  
społeczeństwa w  

działaniach 
podejmowanych  na 

obszarze LGD 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami.  
 

 Spełnienie kryterium  
- 5 pkt.  

lub  
Niespełnienie 

kryterium - 0 pkt.  
 

Maksymalna ilość 
punktów - 5 

 

4.  

Operacja zakłada promocję 
sieciowego produktu 
turystycznego lub produktów 
lokalnych   

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wnioskodawca przewidział w 
planowanej operacji  działania promocyjne polegające na wydaniu 
materiałów promujących wspólną markę, organizowaniu wydarzeń 
promocyjnych.  
Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie informacji zawartej 
we wniosku i ma to odzwierciedlenie w budżecie operacji. 

Kryterium 
podyktowane  

dążeniem LGD do 
wzrostu  

rozpoznawalności 
na  

obszarze wdrażania  
Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach. 

Spełnienie kryterium 
- 5 pkt.  

lub  
 

Niespełnienie 
kryterium - 0 pkt.  

 
Maksymalna ilość 

punktów - 5 

5. 
Kompletność wniosku w 
zakresie  
obowiązkowych załączników 

Preferowane będą wnioski na operacje, zawierające wszystkie lub co 
najmniej połowę obowiązkowych (deklarowanych) załączników do 
wniosku o wsparcie. Kryterium spełnione na poziomie minimalnym gdy 
na wszystkie  
z poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
1. Do wniosku dołączono co najmniej 25% wymaganych załączników;  
2. Do wniosku dołączono mniej niż 50% wymaganych załączników;  
5 punktów  
Kryterium spełnione na poziomie średnim gdy na wszystkie z 
poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
1. Do wniosku dołączono co najmniej 50% wymaganych załączników;  
2. Do wniosku dołączono mniej niż 100% wymaganych załączników;  
17 punktów  
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym gdy na poniższe  
pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:  

Kryterium 
podyktowane  
skróceniem czasu 
oceny  
formalnej wniosków 
o  
dofinansowanie. 

Wniosek i załączniki. 
 
Obowiązkowe jest 
zamieszczenie do wniosków 
dodatkowych oświadczeń na 
wzorach LGD - wówczas, gdy 
dane oświadczenie nie 
dotyczy Wnioskodawcy należy 
je załączyć i wpisać „nie 
dotyczy”. 

Spełnienie kryterium 
na poziomie 

minimalnym - 5 pkt.  
lub  

 
Spełnienie kryterium 
na poziomie średnim 

- 17 pkt.  
lub  

 
Spełnienie kryterium 

na poziomie 
maksymalnym - 20 

pkt.  
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1. Do wniosku dołączono 100% wymaganych załączników;  
20 punktów  
Kryterium niespełnione:  
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie  
minimalnym- 0 punktów   

Niespełnienie 
kryterium - 0 pkt.  

 
Maksymalna ilość 

punktów - 20 

6. 
Doświadczenie Wnioskodawcy 
w realizacji projektów 

 
Kryterium uznaje się za spełnione gdy 
Wnioskodawca wykaże, iż zrealizował w okresie  8 lat od dnia złożenia 
wniosku min. 1 projekt uwzględniający wykorzystanie i promocję: 
- produktów lokalnych, w tym produktów z obszaru LGD Ziemi 
Kraśnickiej zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i  
- dziedzictwa kulturowego i historycznego   obszaru LGD (np. zabytki, 
pomniki przyrody, tradycje, obrzędy związane z obszarem, historię 
regionu) i   
- współpracę min. trzech partnerów projektu i 
- promocję medialną poprzez emisję programów w telewizyjnych i 
- organizacje wydarzeń/festiwali na obszarze każdego z partnerów 
projektu. 
 

Kryterium 
podyktowane  
dążeniem do 
skutecznej i  
efektywnej realizacji  
założonych 
wskaźników 
wdrażania LSR 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach, w tym 
udokumentowanie 
zrealizowanego projektu. 

Spełnienie kryterium  
- 5 pkt.  

 
Niespełnienie 

kryterium - 0 pkt.  
 

Maksymalna ilość 
punktów - 5 

7. 
Operacja zakłada współprace 
społeczności lokalnej 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli planowana operacja 
przewiduje współprace pomiędzy społecznością lokalną (podmiotami) i 
jest to opisane we wniosku. Współpraca powinna dotyczyć wzajemnej 
promocji, tworzenia sieciowego produktu turystycznego  i/lub  
wspólnych inicjatyw lokalnych.  

Kryterium 
podyktowane  
dążeniem do 
skutecznej i  
efektywnej realizacji  
założonych 
wskaźników 
wdrażania LSR 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach 

Spełnienie kryterium  
- 5 pkt.  

 
Niespełnienie 

kryterium - 0 pkt.  
 

Maksymalna ilość 
punktów - 5 

1. Powyższe kryteria punktowane są  na podstawie treści zawartych we wniosku oraz załącznikach. Jeżeli wyjaśnienia okażą się nieprecyzyjne, niewystarczające do właściwego i 
jednoznacznego określenia, bądź zostaną przedstawione jako nierealne do realizacji lub będą niezgodne z rzeczywistością, wówczas spełnienie kryterium w danej operacji może 
zostać uznane za niespełnione bądź spełnione w stopniu minimalnym. 

2. Minimalna liczba punktów, którą trzeba uzyskać, aby projekt mógł był rekomendowany do udzielenia wsparcia: 29,4 pkt 

 


