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Załącznik do uchwały nr 6/2018 Zarządu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 z dnia 21 sierpnia 2018 roku  

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW 
1.  Kompletność 

wniosku.  

W celu zachowania jakości, odpowiedniego poziomu składanych 

wniosków i usprawnienia procesu ich weryfikacji preferowane będą 

wnioski kompletnie wypełnione, zawierające wszystkie wymagane 

załączniki.  

Weryfikacja na podstawie oryginału złożonego wniosku i 

uzasadnienia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru kryterium 

uważa się za spełnione jeżeli wniosek został wypełniony we 

wszystkich wymaganych polach oraz zawiera wszystkie załączniki 

zgodnie z charakterem operacji i ogłoszeniem naboru wniosków, 

dodatkowo punktowane jest doradztwo w biurze LGD.  

Potwierdzeniem skorzystania z doradztwa jest wypełniona i 

podpisana przez Wnioskodawcę karta usługi doradczej. Puste pola, 

brak załącznika skutkuje nieprzyznaniem punktów w tym zakresie. 

To kryterium ma też służyć ocenie stopnia przygotowania operacji 

do realizacji. W przypadku gdy wnioskodawcą jest LGD w 

ramach operacji własnej, kryterium to nie podlega ocenie, 

maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia zostaje 

pomniejszona o maksymalną możliwą do zdobycia liczbę 

punktów w ramach kryterium kompletności wniosku tj. o 6 

pkt.(minimum punktowe niezbędne do wyboru operacji własnej 

wyniesie 21 pkt). 

 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

LGD i złożył kompletny wniosek - 6 pkt.  

 

Wnioskodawca złożył kompletny wniosek 

- 4 pkt.  

 

Wniosek zawiera niewypełnione pola, 

brak załączników/załącznika - 0 pkt. 

Brak minimum punktowego 

2 Wpływ operacji 

na środowisko  

Preferowane będą operacje, które mają pozytywny lub neutralny 

wpływ na środowisko, punkty w tym zakresie zostaną przyznane 

jeżeli wnioskodawca wyjaśni pozytywny lub neutralny wpływ na 

środowisko realizowanej operacji. 

Pozytywny - 6 pkt.  

Neutralny  - 2 pkt.  

Negatywny - 0 pkt. 

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania - 2 

pkt 

3 Innowacyjny 

charakter operacji  

Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), 

dotychczas nieoferowanego/produkowanego na obszarze 

gminy/LSR/województwa   

Operacja jest innowacyjna w skali 

województwa lubelskiego - 8 pkt 

Operacja jest innowacyjna w skali obszaru 

LGD - 6 pkt.  

Brak minimum punktowego  
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b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 

wcześniej niestosowanych na obszarze gminy/LSR/województwa   

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze 

gminy/LSR/województwa   

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej 

niestosowanych na obszarze gminy/LSR/województwa   

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej  

społeczności w proces rozwoju, 

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas  

pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych. 

Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w 

przypadku podania przez wnioskodawcę informacji na jakiej 

podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego projektu. 

 

Operacja jest innowacyjna w skali jednej 

gminy - 4 pkt 

Operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt. 

4. Wpływ operacji 

na osiąganie 

celów LSR  

 

Preferowane będą operacje, które przyczyniają się do osiągnięcia 

więcej niż jednego celu szczegółowego LSR.   

Operacja przyczynia się do osiągniecia 

więcej niż jednego celu szczegółowego - 4 

pkt  

Operacja przyczynia się do osiągnięcia 

jednego celu szczegółowego - 2 pkt. 

Operacja nie wpisuje się w cel 

szczegółowy LSR  - 0 pkt (niezgodność z 

LSR)  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania – 2 

pkt 

5.  Charakter 

operacji/grupy 

docelowe 

Preferowane są operacje ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb 

grup defaworyzowanych określonych w LSR, punkty w tym 

kryterium zostaną przyznane jeżeli Wnioskodawca wymieni nazwy 

grup defaworyzowanych określonych w LSR i szczegółowo opisze 

rodzaj wsparcia oraz sposób w jaki realizacja projektu przyczyni się 

do poprawy sytuacji tych grup. 

Projekt jest bezpośrednio skierowany do 

co najmniej 2 grup defaworyzowanych - 8 

pkt. 

Projekt skierowany jest do min. 1 grupy 

defaworyzowanej - 6 pkt.  

Projekt skierowany jest do innej grupy 

docelowej istotnej z punktu widzenia 

realizacji LSR i zostało to szczegółowo 

opisane w uzasadnieniu spełnienia 

lokalnych kryteriów wyboru i/lub wniosku 

- 4 pkt.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania - 4 

pkt.  
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Brak opisu grup docelowych - 0 pkt.  

6.  Wykorzystanie 

zasobów 

dziedzictwa 

lokalnego 

Preferowane będą operacje wykorzystujące zasoby dziedzictwa 

lokalnego rozumiane jako: zasób rzeczy nieruchomych i 

ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, 

zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny 

ochrony dla dobra społeczności lokalnej i jej rozwoju oraz 

przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i 

akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe 

i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju 

lokalnego.  

Weryfikacja na podstawie zapisów w uzasadnieniu spełnienia 

lokalnych kryteriów i wniosku, przyznanie punktów w tym 

kryterium będzie możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo 

opisze i wyjaśni na czym będzie polegało wykorzystanie zasobów 

dziedzictwa lokalnego. 

 

Operacja polega na odkrywaniu 

i upowszechnianiu nieznanych elementów 

dziedzictwa lokalnego - 8 pkt. 

Cele operacji są ściśle powiązane z 

ochroną, zachowaniem, promocją zasobów 

dziedzictwa lokalnego.   

 - 6 pkt. 

Projekt realizowany z wykorzystaniem 

zasobów dziedzictwa lokalnego - 4 pkt.  

Projekt nie wykorzystuje zasobów 

dziedzictwa lokalnego - 0 pkt.  

Brak minimum punktowego 

Punkty w tym kryterium nie 

mogą się sumować.   

7. Miejsca realizacji 

operacji 

Preferowane będą operacje realizowane poza siedzibą gminy, w 

przypadku miasta Rejowiec Fabryczny, w dzielnicach oddalonych 

od centrum miasta, weryfikacja na podstawie miejsca lokalizacji 

określonego we wniosku. 

Siedziba gminy - 2 pkt  

Miejscowość/dzielnica  poza siedzibą 

gminy/centrum miasta – 8 pkt 

Na obszarze LGD nie ma 

miejscowości, która liczy 

więcej niż 5 tys. 

mieszkańców, zastępuje się 

obligatoryjne kryterium 

analogicznym, powiązanym z 

diagnozą.  

Minimalna liczba punktów 

koniecznych do uzyskania - 2 

pkt 

Maksymalna liczba punktów: 48 (42 w przypadku operacji własnej LGD) 

Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej oceny: min. 50%  

 


