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NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA 

REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY OBSZARU 

LGD 

Lp. Nazwa kryterium 

Definicja/wyjaśnienie/uwagi 

Liczba 

punktów 
 

1.0 Inwestycja jest realizowana w miejscowości  
Weryfikacja na podstawie bieżących danych gminnych. 

Max 2 

1.1 Poniżej 5 000 mieszkańców 1 

1.2 Poniżej 1 000 mieszkańców 2 

1.3 operacja nie spełnia kryterium 0 

2.0 Innowacyjność inwestycji – obiekty powstałe w ramach realizacji  

operacji nie występowały dotychczas na terenie 
Przy ocenie bierze się pod uwagę charakter obiektu, jego przeznaczenie. Do przyznania 

punktów nie uwzględnia się sposobu wykonania, użytych materiałów lub technik 

wykonawczych.  

Max 3 

2.1 Danej miejscowości 1 

2.2 Na terenie danej gminy 2 

2.3 Na terenie całego LGD 3 

2.4 operacja nie spełnia kryterium 0 

3.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z 

zakresem planowej operacji 
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji. 

1 

3.1 operacja spełnia kryterium 1 

3.2 operacja nie spełnia kryterium 0 

4.0 W budżecie operacji zaplanowano min. 2% środków na działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 
Punkty są przyznawane na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego i/lub kosztorysu. 

2 

4.1 operacja spełnia kryterium 2 

4.2 operacja nie spełnia kryterium 0 

5.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % 

wskaźnika rezultatu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w konkursie 
(Wnioskowana kwota wsparcia/środki na konkurs)*100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji/wielkość wskaźnika dla konkursu)*100% 
Liczba osób korzystających z infrastruktury – do wyliczenia bierze się liczbę mieszkańców 

miejscowości, w której będzie realizowana inwestycja. 

1 

5.1 operacja spełnia kryterium 1 

5.2 operacja nie spełnia kryterium 0 

6.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list 

obecności na spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i 

odbywających się przed danym naborem wniosków. 

Max 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

6.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym   1 

6.2 Wnioskodawca konsultował poprawność opracowania wniosku i załączników 

w biurze LGD. 

1 

6.3 operacja nie spełnia kryterium 0 

7.0 Kompletność dokumentacji konkursowej Max. 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

7.1 Zawiera wszystkie niezbędne załączniki i poprawnie wypełnione pozycje we 1 
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wniosku 

7.2 Uzasadnienie operacji z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, 

czytelne i zgodne z przedstawionymi dokumentami. 

1 

7.3 operacja nie spełnia kryterium 0 

Maksymalna liczba – 13 punktów 

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 50% 

 

 

 

 

 
 

 
 


