
              

         KRYTERIA WYBORU OPERACJI – ODNOWA I ROZWOJ WSI 

 

Lp. Kryterium Punktacja 

1. 

Solidność i trwałość zaproponowanych rozwiązań finansowych i 

organizacyjnych mających na celu utrzymanie i wykorzystanie obiektu 0-30 

2. Operacja przyczynia się do aktywizacji lub integracji mieszkańców 0-20 

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

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

5. Wykorzystanie lokalnych zasobów 0-15 

6. Innowacyjność operacji 0-15 

7. 

Aktualne lub potencjalne znaczenie miejsca realizacji operacji jako 

przestrzeni publicznej 0-15 

8. Wkład wolontariuszy – członków lokalnej społeczności w realizację operacji  0-15 

9. Wpływ operacji na promocję obszaru 0-10 

10. Oddziaływanie operacji 0-10 

11. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy 0-10 

12. Powiązania operacji z innymi działaniami 0-10 

13. Zasady udostępniania obiektu turystom i społeczności lokalnej 0-10 

  RAZEM 0-200 

 

UWAGA! Aby operacja mogła byd dofinansowana wniosek musi uzyskad co najmniej 50 % 

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. 

 

1. Solidność i trwałość zaproponowanych rozwiązań finansowych i organizacyjnych 

mających na celu utrzymanie i wykorzystanie obiektu. Operacje w ramach ‘Odnowy  

i rozwoju wsi’ cechują znaczące koszty. Dlatego bardzo ważnym kryterium ich oceny 

będzie solidność i trwałość zaproponowanych rozwiązań finansowych i organizacyjnych 

mających na celu utrzymanie i wykorzystanie powstałych w ich wyniku obiektów, jako 

element decydujący o trwałości rezultatów operacji. 



              

 

2. Operacja przyczynia się do aktywizacji lub integracji mieszkańców. Premiowane będą 

operacje służące w sposób bezpośredni aktywizacji lub integracji mieszkańców obszaru 

objętego LSR. 

 

3. 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. 

 

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

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

rozwoju gospodarczego. 

 

5. Wykorzystanie lokalnych zasobów. Oceniany będzie stopień wykorzystania lokalnych 

zasobów przy realizacji operacji: pracy, surowców, walorów przyrodniczych  

i kulturowych, historii itp. 

 

6. Innowacyjność operacji. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania na 

obszarze jego oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, 

procesowej lub marketingowej. 

 

7. Aktualne lub potencjalne znaczenie miejsca realizacji operacji jako przestrzeni 

publicznej. Ważnym w warunkach wiejskich kierunkiem działań w ramach realizacji jest 

tworzenie i rozwój przestrzeni publicznej, jako miejsc służących rozwojowi kapitału 

społecznego obszaru i istotnie wpływających na jego atrakcyjność turystyczną. Dlatego 

premiowane będą operacje dotyczące miejsc stanowiących lub mogących stanowić 

przestrzeń publiczną. 

 

8. 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. 

 

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

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

operacji. 

 

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

poza jedną gminę i angażuje grupy co najmniej 20 osób. 

 

11. Realizacja operacji spowoduje utworzenie (w przeliczeniu na etaty średnioroczne) 

nowych miejsc pracy. Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych 

środków mierzona liczbą utworzonych, w wyniku realizacji operacji, miejsc pracy. 

 

12. 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. 

 



              

13. Zasady udostępniania obiektu turystom i społeczności lokalnej. Realizowane  

w ramach LSR działania powinny służyć w jak największym stopniu całej społeczności 

obszaru. Dlatego powstające lub odnawiane w ich rezultacie obiekty powinny być 

udostępniane społeczności lokalnej i turystom. Operacje gwarantujące to będą 

premiowane. 
 


