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   Kryteria wyboru operacji LSR 

Wdrażanie LSR – małe projekty 
Wnioskodawca posiada doświadczenie zbieżne 
z tematem operacji: 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada wykształcenie zbieżne 
z tematem operacji: 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada doświadczenie lub 
wykształcenie w realizacji i rozliczaniu 
projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych: 4 pkt. Nie realizował/nie 
rozliczał wcześniej projektów lub brak 
informacji w tym zakresie  w dokumentacji 
wniosku: 0 pkt.   
Maksymalna ocena: 10 pkt. 

W tym kryterium ocenie poddane jest doświadczenie i 
wykształcenie zbieżne z tematem operacji jak również 
doświadczenie i wykształcenie związane z realizacją i 
rozliczaniem projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych. Wnioskodawca powinien załączyć odpowiednie 
dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia bądź 
doświadczenia w danej dziedzinie. Mogą to być kopie odpisów 
z dyplomów i świadectw, podpisane umowy o dofinansowanie 
projektu, kopie wniosków o płatność i inne dokumenty 
potwierdzające spełnianie wymagań kryterium. 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
do 20 tys. zł – 10 pkt 
powyżej 20 tys. zł – 5 pkt. 
Maksymalna ocena: 10 pkt 

Z uwagi na niewielką ilość środków preferowane będą 
niewielkie projekty o dofinansowaniu do 20 tyś. zł. 

Realizacja operacji przyczyni się do aktywizacji 
społecznej mieszkańców terenu LGD:    
Operacje, których wnioskodawcami są 
organizacje pozarządowe z terenu LGD 10 pkt. 
Brak informacji na ten temat w dokumentacji 0 
pkt. 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane będą operacje związane z aktywizacją, 
podnoszeniem świadomości społecznej, edukacją 
mieszkańców, których wnioskodawcami będą organizacje 
pozarządowe z terenu LGD. Za spełnianie kryterium można 
otrzymać maksymalnie 10 pkt. 
Organizacja pozarządowa; to, nie będąca jednostką 

sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o 
finansach publicznych, i niedziałająca w celu osiągnięcia 
zysku, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości 
prawnej utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym 
fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów 
ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii 
politycznych. 

Operacja dotyczy: 
rozwoju i promocji produktów/ usług/ oferty 
opartej na lokalnych zasobach: 10 pkt. 
brak informacji na ten temat w dokumentacji- 
0 pkt.  
Maksymalna ocena: 10 pkt. 

Preferowane będą operacje dotyczące wykorzystania zasobów 
takich jak odnawialne źródła energii, cegła, owoce miękkie, 
zasoby leśne.  

Operacja dotyczy   
rozwoju i promocji turystyki w tym imprez 
kulturalno-rekreacyjno-sportowych- 5 pkt. 
powstania /rozwoju/ wyposażenia gospodarstw 
agroturystycznych- 5 pkt 
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym- 5 
pkt. 
przedsięwzięć zw. z kultywowaniem tradycji, 
obrzędów, zwyczajów, języka lokalnego, 
gwary- 5 pkt.   
brak informacji o w/w przedsięwzięciach w 
dokumentacji– 0 pkt. 
Maksymalna ocena: 10 pkt.  

Preferowane będą operacje przyczyniające się do poprawy 
stanu infrastruktury turystycznej, zwiększania się ilości miejsc 
noclegowych, punktów gastronomicznych, gospodarstw 
agroturystycznych oraz inne przedsięwzięcia  w tym 
promocyjne podnoszące atrakcyjność turystyczną obszaru 
LGD, operacje o charakterze edukacyjnym, zw. z 
kultywowaniem tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka 
lokalnego, gwary. 
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