
LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Przedsięwzięcie II.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
Źródło finansowania – RPO WK-P na lata 2014 – 2020 

Zakres operacji - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji  

społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich  

(maksymalna liczba punktów - 40 PKT minimalna liczba punktów – 20 PKT) 

KRYTERIUM 

 DEFINICJA KRYTERIUM 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

REALIZOWANEJ 

OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. 

Operacja realizowana 

w miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

Ocenie podlega miejsce realizacji 

operacji 

 
Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie danych z urzędów gmin/miast. 

wg. stanu z końca roku poprzedzającego 

rok złożenia wniosku o dofinansowanie 

operacji. 

 

Realizacja operacji wpłynie 

na zwiększenie dostępności 

do  infrastruktury na 

rewitalizowanych obszarach 

w miejscowościach do 5 tys. 

mieszkańców 

Realizacja operacji w 

miejscowościach do 5 tys. 

mieszkańców wpłynie na 

realizację Celu szczegółowego 

II.1 Zwiększenie aktywności 

wśród 16247 mieszkańców 

objętych LSR w zakresie 

korzystania z rozwiniętej sieci 

infrastruktury do 2023 r. oraz 

Celu ogólnego II Poprawa jakości 

i standardu życia mieszkańców 

obszaru LGD w oparciu o zasoby 

lokalne 

Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 

2. 

Wnioskodawca 

zrealizował projekty o 

charakterze 

podobnym do 

operacji, którą 

zamierza realizować 

Ocenie podlega doświadczenie 

wnioskodawcy w realizacji projektów 

o celach społecznych 
Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie oświadczeń Wnioskodawców, 

potwierdzających zrealizowanie 

projektów. 

Posiadanie przez 

wnioskodawcę 

doświadczenia w realizacji 

projektów o podobnym 

charakterze, przyczyni się do 

prawidłowej realizacji 

projektu bez ryzyka zwrotu 

środków finansowych, a tym 

Preferowane będą projekty, 

których wnioskodawcy posiadają 

doświadczenie w realizacji 

projektów o celach społecznych, 

co przyczyni się do prawidłowej 

realizacji Celu szczegółowego 

II.1Zwiększenie aktywności wśród 

16247 mieszkańców objętych LSR 

w zakresie korzystania z 

Wnioskodawca 

zrealizował projekty o 

charakterze podobnym do 

operacji, którą zamierza 

realizować  

1.Dwa i więcej projekty – 

10 PKT 

2. Jeden projekt – 5 PKT 



samym lepszej realizacji 

LSR 

rozwiniętej sieci infrastruktury do 

2023 r. oraz Celu ogólnego II 

Poprawa jakości i standardu 

życia mieszkańców obszaru LGD 

w oparciu o zasoby lokalne 

3. Wnioskodawca nie 

posiada doświadczenia w 

realizacji projektów – 0 

PKT 

3. 

Poziom wkładu 

własnego wnoszonego 

przez Wnioskodawcę 

Ocenie podlega, w jakim stopniu 

wnioskodawca zamierza realizować 

operację ze środków własnych. 

Zastosowanie tego kryterium wpłynie 

na zwiększenie liczby składanych 

projektów, co w efekcie zapewni 

większy zasięg oddziaływania LSR.  
Wkład własny wnioskodawcy dotyczy 

kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku o przyznanie pomocy. 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy 

został określony w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 

2014 – 2020. 

Współfinansowanie operacji 

z większym udziałem 

środków własnych 

beneficjenta, pozwoli na 

dofinansowanie większej 

liczby projektów w ramach 

LSR 

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

Poziom wkładu własnego 

wnoszonego przez 

Wnioskodawcę 

1. Więcej niż 5 

punktów procentowych 

powyżej wkładu 

minimalnego – 10 PKT 

2. Do 5 punktów 

procentowych włącznie 

powyżej wkładu 

minimalnego- 5 PKT 

3. Wkład własny równy 

minimalnemu – 0 PKT 

4. 

Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

LGD 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca 

przed złożeniem wniosku o przyznanie 

pomocy skorzystał z doradztwa 

prowadzonego przez LGD 

 

 
Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie dokumentacji LGD (karta 

udzielonego doradztwa, lista obecności ze 

szkolenia, rejestr wydanych zaświadczeń). 

Kryterium uważa się za spełnione również 

kiedy osoba wskazana we wniosku w 

pozycji – osoba do kontaktu korzystała z 

doradztwa LGD. 

Wnioski przygotowane 

dzięki doradztwu przez LGD 

będą lepiej opracowane oraz 

w większym stopniu będą 

realizować założone cele 

LSR.   

Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do realizacji i 

lepszego osiągnięcia wszystkich 

celów strategii 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD 

1.      TAK – 10 PKT 

2.      NIE – 0 PKT 



 


