
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

– RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

 

 

UWAGA! Aby operacja mogła być dofinansowana wniosek musi uzyskać co najmniej 50 % 

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. 

 

1. 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). 

 

2. Wykorzystanie lokalnych zasobów. Oceniany będzie stopień wykorzystania lokalnych 

zasobów: pracy, surowców, walorów przyrodniczych i kulturowych, historii itp. 

 

3. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Oceniana będzie kwota wnioskowanej 

pomocy – preferowane będą kwoty niższe dla zwiększenia grupy beneficjentów Osi 4 

PROW oraz zwiększenia ich własnego zaangażowania finansowego (= efektywny montaż 

finansowy). 

 

Lp. Kryterium Punktacja 

1. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy 0-15 

2. Wykorzystanie lokalnych zasobów 0-15 

3. Wysokość wnioskowanej pomocy 0-15 

4. 

Wpływ operacji na zachowanie walorów przyrodniczych lub kulturowych 

obszaru 0-10 

5.  Innowacyjność operacji 0-10 

6.  

Stopień, w jakim operacja może przyczynić się do podniesienia walorów 

turystycznych obszaru LGD 0-10 

7. 

Operacja kierowana do mieszkańców wsi popegeerowskich/trwale 

niezatrudnionych /dotkniętych patologiami /dotkniętych likwidacją zakładu 

pracy 0-5 

8. Powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od średniej dla województwa 0-5 

9. Uczestnictwo wnioskodawcy w działaniach LGD 0-5 

  RAZEM 0-90 



4. 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. 

 

5. Innowacyjność operacji. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania na 

obszarze jego oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, 

procesowej lub marketingowej. 

 

6. Stopień, w jakim operacja może przyczynić się do podniesienia walorów 

turystycznych obszaru LGD. Premiowane będą operacje wspierające rozwój turystyki 

na obszarze, jako jeden z głównych kierunków jego rozwoju gospodarczego. 

 

7. Operacja kierowana jest do mieszkańców wsi popegeerowskich/osób trwale 

niezatrudnionych/dotkniętych patologiami/ dotkniętych likwidacją zakładu pracy. 
Premiowane będą operacje, których jedyną grupę docelową lub znaczącą jej część 

(minimum 1/3) stanowią mieszkańcy wsi popegeerowskich/ osoby trwale niezatrudnione 

/dotknięte patologiami/ mieszkańcy gmin dotkniętych likwidacją zakładu pracy, 

zatrudniającego więcej niż 10 osób. 

 

8. Powierzchnia gospodarstwa wnioskodawcy jest mniejsza od średniej dla 

województwa. Premiowane będą wnioski rolników lub osób zamieszkujących  

w gospodarstwach rolnych o obszarze mniejszym od średniego dla województwa 

Mazowieckiego/Kujawsko-Pomorskiego. 

 

9. Uczestnictwo wnioskodawcy w działaniach LGD. Aktywne uczestnictwo w działaniach 

w LGD będzie premiowane. Celem jest zmobilizowanie mieszkańców i podmiotów 

obszaru do współpracy na rzecz jego rozwoju, promowanie prospołecznych postaw 

mieszkańców oraz instytucjonalne i finansowe wzmocnienie LGD: uzyskanie jak 

najszerszej reprezentacji społeczności lokalnej oraz pozyskanie środków na 

współfinansowanie zamierzonych działań. 
 


