
Formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD 

w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3. „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej” - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 

 
Wnioskodawca powinien uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi lokalnymi kryteriami wyboru w odniesieniu do danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy.  
Uzasadnienie musi być spójne  w szczególności z opisem planowanej operacji, zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, opisem zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-

 finansowym operacji oraz załącznikami do wniosku.  

 

1. Beneficjent : …………………………………………………………………………………………….…….. 

2. Tytuł operacji: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,57> 
przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,36 

Lp. Kryteria wyboru 
Waga 

kryterium 
Uzasadnienie 

1 

Innowacyjność może polegać na: 
•             wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego dotąd na rynku) pomysłu,  
•             wprowadzeniu rozwiązania z zastosowaniem technologicznie nowych lub 
istotnie ulepszonych metod renowacji, w tym również metod proekologicznych, z 
zakresu technologii czy budownictwa  (wynika z opisu projektu inwestycji) 
9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze LGD 
6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze Gminy 
3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze miejscowości 
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności 

3 

 

2 

Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują 
po 3 pkt. za każdy: 
- walory przyrodniczo-krajobrazowe(tworzy zespół elementów przyrodniczo-
krajobrazowych będących przedmiotem zainteresowania turysty) 
- dziedzictwo historyczno-kulturowe(obiekty o znaczeniu historycznym, kulturowym z 
obszaru LSR) 
- aktywność społeczna i gospodarność(pobudzająca aktywność społeczną) 

(W analizie SWOT zwrócono uwagę ma niski stopień wykorzystania walorów 
turystycznych, przyrodniczych i kulturowych) 
9 pkt– operacja przyczyni się do wykorzystania trzech z powyższych obszarów, 
6 pkt– operacja przyczyni się do wykorzystania dwóch z powyższych obszarów, 
3 pkt– operacja przyczyni się do wykorzystania jednego z powyższych obszarów, 
0 pkt– operacja nie przyczynia się do wykorzystania żadnego z powyższych obszarów, 

 

2 

 



3 

Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców  

(W analizie SWOT wskazano na potrzebę pobudzenia  aktywności  mieszkańców w 
obszarze wsparcia, na którym realizowany będzie projekt) 
6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR 
3 pkt – mieszkańcy Gminy 
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 

2 

 

4 

Beneficjent operacji 
(Gminy i inne podmiotu sektora publicznego posiadają zarówno środki jak i 
doświadczenie w realizacji projektów realizowanych z udziałem środków 
pozabudżetowych. Zastosowanie kryterium ma za zadanie zachęcić, ale przede 
wszystkim umożliwić realizację innym beneficjentom, np. organizacjom 
pozarządowym – co jest postulowane we wnioskach płynących z analizy SWOT) 
3 pkt – Pozostali beneficjenci   
0 pkt – Gmina lub instytucja sektora publicznego 

1 

 

5 

Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu 
(Opisu projektu, przemyślany i przekonujący plan działań, wykonalność projektu, 
realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty projektu. Projekt powinien 
posiadać wszystkie załączniki, pozwolenia itp.) 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

1 

 

6 

Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i wzmocnienia 
więzi z miejscem zamieszkania.  
(Preferowane projekty aktywizujące lokalną społeczność oraz integrującą 
mieszkańców – integracja między społeczna. Ważny będzie opis sposobu użytkowania 
powstałej infrastruktury/obiektu tj. zaplanowane wydarzenia, imprezy zwłaszcza z 
udziałem lokalnych organizacji pozarządowych, grup społecznych, grup inicjatywnych 
itp.) 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

2 

 

7 

Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu 

(Preferowane będą projekty złożone przez beneficjentów którzy, co najmniej raz 
korzystali z doradztwa w biurze, widnieją w historii doradztwa  i/lub uczestniczyli w 
szkoleniu) 
3 pkt – tak 
0 pkt– nie 

1 

 

8 

Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 
mieszkańców 

(Preferowane będą projekty realizowane w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej 
niż 5 000 mieszkańców) 
3 pkt – tak 
0 pkt– nie 

2 

 

 


