
 

 

Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Radziejów, 18.03.2020 r. 

Ogłoszenie nr 1/2020 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Zakres operacji – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 

Źródło finansowania – PROW na lata 2014 – 2020 

Przedsięwzięcie II.1.1  Rozwój nowoczesnej infrastruktury na obszarze LGD 

(maksymalna liczba punktów-80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT) 

KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM 
PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZOWANEJ OPERACJI 

WPŁYW PLANOWANEJ 

OPERACJI NA OSIĄGNIECIE 

ZAKŁADANYCH CELÓW LSR 

PUNKTACJA 

1. 

Operacja jest 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej 

przez mniej niż 5 

tys. 

mieszkańców 

Ocenie podlega miejsce realizacji operacji. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

zaświadczeń z urzędów gmin/miast. wg. stanu z 

końca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 

o dofinansowanie operacji.  

Do uzyskania maksymalnej liczby punktów w 

ramach kryterium, konieczne jest, aby 

przynajmniej jedna z miejscowości w której 

realizowany będzie projekt była zamieszkana przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców (dot. wniosków, w 

których planuje się inwestycje w więcej niż jednej 

miejscowości). 

 

Realizacja operacji wpłynie na 

zwiększenie dostępności do  

infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej w 

miejscowościach zamieszkałych 

przez mniej niż 5 tys. mieszkańców, 

które często są niedoinwestowane. 

Realizacja operacji w 

miejscowościach zamieszkałych 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców wpłynie na 

realizację Celu szczegółowego 

II.1Zwiększenie 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 jest 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

1.TAK – 10 PKT 

2.NIE – 0 PKT 



 

 

2. 

Operacja 

zakłada 

wykorzystanie 

lokalnych 

zasobów 

ludzkich, 

kulturowych, 

historycznych 

lub 

przyrodniczych 

Ocenie podlega zakres wykorzystania potencjału i 

zasobów lokalnych. Do zasobów lokalnych 

zaliczamy zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne i 

przyrodnicze. Przez zasoby lokalne rozumie się  

wszelkiego rodzaju dobra materialne i 

niematerialne unikalne i charakterystyczne dla 

obszaru LGD. 

Przez zasoby przyrodnicze rozumie się m.in.: 

parki, ścieżki przyrodnicze, rezerwaty, pomniki 

przyrody, zbiorniki wodne, lasy, łąki.  

Przez zasoby kulturowe rozumie się m.in.: 

obrzędy, legendy, obiekty zabytkowe związane z 

lokalną kulturą. 

Przez zasoby historyczne rozumie się m.in.: szlaki 

turystyczne, obiekty i wartości związane z historią 

miejscowości i jej mieszkańców. 

Przez zasoby ludzkie  rozumie się m.in.: osoby i 

ich kwalifikacje, wolontariuszy, mieszkańców.  

LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania 

lokalnych zasobów. Zadaniem Wnioskodawcy jest 

szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza 

wykorzystać lokalne zasoby obszaru oraz 

uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie 

wskazanych zasobów wpłynie na realizację celów 

opisywanego projektu 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

Wniosku o przyznanie pomocy. 

Realizacja operacji przyczyni się do 

realizacji kompleksowych 

przedsięwzięć, wykorzystujących 

lokalne zasoby i potencjał obszaru 

LGD. 

Operacje wykorzystujące lokalne 

zasoby ludzkie, kulturowe, 

historyczne i przyrodnicze 

przyczynią się do kompleksowej 

realizacji LSR, a tym samym 

lepszej realizacji  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 zakłada 

wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

ludzkich, kulturowych, 

historycznych lub 

przyrodniczych 

1.Dwóch lub więcej 

lokalnych zasobów – 10 

PKT 

2. Jednego lokalnego 

zasobu – 5 PKT  

3.Operacja nie zakłada 

wykorzystania żadnego 

lokalnego zasobu – 0 

PKT 

3. 

Operacja dotyczy 

lub ma 

bezpośredni 

wpływ na 

wsparcie 

kultury, 

turystyki, miejsc 

rekreacji i 

integracji 

lokalnej 

Ocenie podlega zakres realizowanej operacji i jej 

zasięg inwestycyjny. Operacje realizowane w 

sposób kompleksowy będą spełniały w większym 

stopniu oczekiwania użytkowników. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

Wniosku o przyznanie pomocy. 

Operacje dotyczące wskazanych 

zakresów przyczynią się do 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców i 

turystów w zakresie 

ogólnodostępnej infrastruktury. 

Operacje o wskazanych 

zakresach wpłyną 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 dotyczy lub 

ma bezpośredni wpływ 

na wsparcie kultury, 

turystyki, miejsc 

rekreacji i integracji 

lokalnej 

1.3 i więcej czynników  

– 20 PKT 

2.2 czynniki – 10 PKT 

3. Operacja dotyczy 

jednego lub nie dotyczy 

żadnego czynnika – 0 

PKT 



 

 

4. 

Wnioskodawca 

zrealizował 

projekty o 

charakterze 

podobnym do 

operacji, którą 

zamierza 

realizować 

Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy w 

realizacji projektów dotyczących inwestycji 

infrastrukturalnych. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

oświadczeń Wnioskodawców, potwierdzających 

zrealizowanie projektów. 

Posiadane przez wnioskodawcę 

doświadczenie w realizacji 

projektów o podobnym charakterze, 

przyczyni się do prawidłowej 

realizacji projektu bez ryzyka 

zwrotu środków finansowych, a tym 

samym lepszej realizacji LSR 

Preferowane będą projekty, 

których wnioskodawcy posiadają 

doświadczenie w realizacji 

projektów dotyczących  

inwestycji infrastrukturalnych, co 

przyczyni się do prawidłowej 

realizacji Celu szczegółowego 

II.1Zwiększenie 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 

Wnioskodawca 

zrealizował projekty o 

charakterze podobnym 

do operacji, którą 

zamierza realizować 

1.Dwa i więcej projekty 

– 10 PKT 

2. Jeden projekt – 5 

PKT 

3. Wnioskodawca nie 

posiada doświadczenia 

w realizacji projektów – 

0 PKT 

5. 

Operacja w 

swoim zakresie 

obejmuje 

wyposażenie 

podmiotów 

działających w 

sferze kultury 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca założył w 

projekcie zadania polegające na wyposażeniu 

podmiotów/obiektów kulturalnych. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

wniosek o przyznanie pomocy. 

Wnioski uwzględniające 

wyposażenie podmiotów i obiektów 

działających w sferze kultury będą 

odpowiedzią na zdiagnozowany 

problem braku lub niskiej jakości 

wyposażenia obiektów a co za tym 

idzie niewystarczającej oferty 

spędzania czasu dla mieszkańców 

obszarów wiejskich. 

Operacje o wskazanym zakresie 

wpłyną 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 w swoim 

zakresie obejmuje 

wyposażenie podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

1.      TAK – 10 PKT 

2.      NIE – 0 PKT 

6. 

Operacja 

zawiera 

elementy o 

charakterze  

innowacyjnym 

Premiowane będą operacje zawierające elementy o 

charakterze innowacyjnym, polegające na 

wdrożeniu na obszarze LSR nowego, znacząco 

udoskonalonego lub wykonanego w nowatorski 

sposób produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

wniosku o przyznanie pomocy. 

Realizacja operacji z 

wykorzystaniem innowacyjnych 

rozwiązań przyczyni się do wzrostu 

konkurencyjności obszaru LGD. 

Operacje stosujące rozwiązania 

innowacyjne przyczynią się do 

osiągnięcia wszystkich celów 

LSR. 

Operacja zawiera 

elementy o charakterze  

innowacyjnym 

1.TAK – 10 PKT 

2. NIE – 0 PKT 



 

 

7. 

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 zorganizowanego 

przez LGD bezpośrednio przed lub w trakcie 

naboru wniosków i dot. zakresu tematycznego 

zgodnego z zakresem naboru, rejestr wydanych 

zaświadczeń). Kryterium uważa się za spełnione 

również kiedy osoba wskazana we wniosku w 

pozycji – osoba do kontaktu korzystała z 

doradztwa LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest 

złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie 

(liście obecności podczas szkolenia i/lub na karcie 

doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze 

wsparcia. 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione  

w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie  

w rozmowie telefonicznej. 

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 

 


