
 

1. Trwałość rezultatów operacji. Oceniany będzie stopień trwałości rezultatów operacji 

(utworzenie stałych miejsc pracy, wybudowanie lub wyposażenie obiektu, stworzenie 

struktury instytucjonalnej, realizacja szkolenia poprzedzonego badaniem potrzeb  

i potwierdzonego dyplomami, organizacja imprezy o charakterze cyklicznym itp.) 

 

2. Wpływ operacji na zachowanie walorów przyrodniczych lub kulturowych obszaru. 

Premiowane będą operacje przyczyniające się do zachowania walorów przyrodniczych 

lub kulturowych obszaru, warunkującego trwały, zrównoważony jego rozwój. 

 

  
 KRYTERIA WYBORU OPERACJI - MAŁE PROJEKTY   

 

 

 

  

Lp. Kryterium Punktacja   

1. Trwałość rezultatów operacji 0-20 
  

2. Wpływ operacji na zachowanie walorów przyrodniczych lub kulturowych obszaru 0-20 
  

3. Znaczenie operacji dla rozwoju turystyki na obszarze LGD 0-20 
  

4. Wykorzystanie lokalnych zasobów 0-15 
  

5. Wpływ operacji na promocję obszaru 0-15 
  

6. Innowacyjność operacji 0-10 
  

7. Powiązanie operacji z innymi działaniami 0-10 
  

8. Operacja przyczynia się do aktywizacji lub integracji mieszkańców 0-10 
  

9. Udział innych partnerów    0-10 
  

10. 

Operacja kierowana jest do grupy wiekowej 50+/ grupy wiekowej-20/ osób 

zagrożonych marginalizacją 0-10 

  

11. Wkład wolontariuszy – członków lokalnej społeczności w realizację operacji 0-10 
  

12. Miejsce realizacji operacji 0-5 
  

13. Oddziaływanie operacji 0-5 
  

14. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy 0-5 
  

  RAZEM 0-165 
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UWAGA! Aby operacja mogła być dofinansowana wniosek musi uzyskać 

co najmniej 50 % maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. 

 

  



3. Znaczenie operacji dla rozwoju turystyki na obszarze LGD. Premiowane będą 

operacje wspierające rozwój turystyki na obszarze, jako jeden z głównych kierunków jego 

rozwoju gospodarczego. 

 

4. Wykorzystanie lokalnych zasobów. Oceniany będzie stopień wykorzystania lokalnych 

zasobów przy realizacji operacji: pracy, surowców, walorów przyrodniczych  

i kulturowych, historii itp. 

 

5. Wpływ operacji na promocję obszaru. Oceniany będzie ewentualny bezpośredni wpływ 

operacji na promocję obszaru objętego LSR – jako wartość dodana wynikająca z realizacji 

operacji. 

 

6. Innowacyjność operacji. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania na 

obszarze jego oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, 

procesowej lub marketingowej. 

 

7. Powiązania/komplementarność operacji z innymi działaniami. Oceniane będą związki 

operacji z innymi działaniami (w ramach Leadera lub innych programów), co przekłada 

się na znaczenie realizacji tej operacji także dla innych podmiotów i ewentualny efekt 

synergii powiązanych działań. 

 

8. Operacja przyczynia sie do aktywizacji lub integracji mieszkańców. Premiowane będą 

operacje służące w sposób bezpośredni aktywizacji lub integracji mieszkańców obszaru 

objętego LSR. 

 

9. Udział innych partnerów. Premiowane będą operacje z udziałem więcej niż jednego 

podmiotu, co służyć będzie integracji mieszkańców i większej efektywności działań (efekt 

skali, efekt synergii). 

 

10. Operacja jest adresowana do grupy wiekowej 50+/ poniżej 20 lat/ osób zagrożonych 

marginalizacją. Premiowane będą operacje, których jedyną grupę docelową lub znaczącą 

jej część (minimum 1/3) stanowią osoby liczące więcej niż 50 lat/ osoby liczące mniej niż 

20 lat/ osoby zagrożone marginalizacją. 

 

11. Wkład wolontariuszy – członków lokalnej społeczności w realizację operacji. 

Premiowane będą operacje angażujące miejscowych wolontariuszy, jako aktywizujące 

społeczność lokalną i tworzące kapitał społeczny obszaru, co jest warunkiem jego 

trwałego, zrównoważonego rozwoju. 

 

12. Miejsce realizacji operacji. Preferowane będą operacje realizowane w bardziej 

peryferyjnych (nie gminnych), mniejszych (do 1000 mieszkańców) lub mniej dotychczas 

aktywnych społecznie (brak organizacji społecznych, brak realizowanych projektów ze 

wsparciem UE) społecznościach lokalnych. 

 

13. Oddziaływanie operacji. Premiowane będą operacje, których oddziaływanie wykracza 

poza jedną gminę i angażuje grupy co najmniej 20 osób. 

 

14. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy. Oceniane będzie czy 

wnioskodawca posiada istotne udokumentowane zasoby materialne (obiekty, 

wyposażenie, narzędzia, itp.) i ludzkie (pracownicy z określonymi kwalifikacjami lub 



możliwość ich zatrudnienia) dla realizacji operacji, udokumentowane odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje (dotyczące dziedziny będącej przedmiotem 

przedsięwzięcia). 
 


