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Lokalna Grupa Działania 

 

                

                                                                      Załącznik  nr  4  do  Procedur oceny i wyboru operacji LSR 
 

Metryczka:       
Nr  wniosku   ………………………………………….             

 
Tytuł operacji/projektu : ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

   …………………………………………………………………………………………. 
 

 
Nazwa Wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Lokalne Kryteria Wyboru:     Przedsięwzięcie 1.2.1 –  Rozwój turystyki  tematycznej  poprzez    

           przygotowanie  i udostępnienie infrastruktury dla turystów  oraz  jej  promocję. 

 

Lp. Kryterium Opis Punktacja Punkty 
Uzasadnienie 

oceny 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
Doświadczenie 
wnioskodawcy 

 
 
Preferuje się 
wnioskodawców, którzy 
zrealizowali projekty ze 
środków publicznych  lub 
zatrudniają personel 
posiadający stosowne 
doświadczenie. 
Weryfikacja:   informacje 

przedstawione przez 
Wnioskodawcę – FISZKA 

  12 – wnioskodawca    

             zrealizował  
            projekty finansowane  
             ze środków  
             publicznych 

    4 – wnioskodawca  

             zatrudnia personel  

             z doświadczeniem w  
             realizacji projektów 

    0 – nie zrealizował    
            żadnego projektu ze  
             środków publicznych  

             i nie zatrudnia  
           personelu  

  

 
 
 
2. 
 

 
 
Wysokość 
wnioskowanej 
pomocy 

Preferuje się operacje, w 
których wnioskowana 
kwota pomocy nie 
przekracza kwoty 50 000 
zł.  
Weryfikacja:  informacje 

przedstawione przez 
Wnioskodawcę – WoPP 

   
  18 – wnioskowana kwota    

             pomocy wynosi do  
            50 000 zł 

    8 – wnioskowana kwota  

             pomocy wynosi  

             powyżej 50 000 zł  

  

 
 
 
3. 

 
 
 
Miejsce realizacji 
operacji 

Preferuje się operacje 
realizowane w 
miejscowościach do 1500   

mieszkańców.  
Weryfikacja:  . 

zaświadczenie z gminy o 
liczbie mieszkańców  na 
dzień  31.12.2016 r. 

  12 – operacja realizowana  

             w miejscowości  do  
            1500 mieszkańców 

    2 – operacja realizowana  

             w miejscowości  

             powyżej 1500  
            mieszkańców  

  

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
Wykorzystanie 
lokalnych zasobów  

Preferuje się operacje 
realizowane z 
wykorzystaniem lokalnych 
zasobów, w szczególności: 
surowców, usług, 
kapitału społecznego, 
potencjału 
przyrodniczego i 
turystycznego. 
Weryfikacja:   informacje 

przedstawione przez 
Wnioskodawcę – FISZKA 

  12 – wnioskodawca     

             wykorzystuje  
            lokalne   zasoby w   

             co najmniej   2    
             kategoriach 

     6 – wnioskodawca    

              wykorzystuje  

              lokalne zasoby  w     
            1  kategorii 

     0 – brak  

             wykorzystania  
              lokalnych zasobów  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 

Realizacja operacji 
z uwzględnieniem  
zasad ochrony  
środowiska  
naturalnego  i 
klimatu 

 
 
 
 
Preferuje się operacje 
realizowane z 
wykorzystaniem 
metod/narzędzi 
pozytywnie wpływających 
na środowisko naturalne i 
jego poziom ochrony oraz 
na klimat. 
Weryfikacja:   informacje 

przedstawione przez 
Wnioskodawcę – FISZK 

 
 

     8 – operacja   

              wykorzystuje  

              metody i narzędzia  

              korzystnie  
              wpływające na  
              środowisko i klimat 

     6 – operacja       

              wykorzystuje  

              metody lub  
             narzędzia korzystnie  
              wpływających na  
              klimat lub środowisko 

      0 – operacja nie ma  

              wpływu na stan  i  
              poziom ochrony  
              środowiska i klimatu 

  

 
 
 
6. 

 
 
 

Innowacyjność 
operacji 

Preferuje się operacje 
stosujące nowe metody 
i/lub wprowadzające nowe 
rozwiązania, nowe usługi 
i/lub nowe produkty na 
obszarze LSR. 
Weryfikacja:   informacje 

przedstawione przez 
Wnioskodawcę – FISZKA 

 
     8 – wnioskodawca  

              wykorzystuje  

              nowe rozwiązania 

     0 – wnioskodawca nie  

             wykorzystuje  
             nowych rozwiązań  

  

 
 
 
 
7. 

 
 
 
Dostosowanie 
infrastruktury do 
potrzeb grup 
defaworyzowanych 

Preferuje się operacje, w 
ramach których powstanie 
infrastruktura dostosowana 
do potrzeb grup 
defaworyzowanych, w 
szczególności osób 
starszych i/lb 
niepełnosprawnych 
Weryfikacja:  informacje 

przedstawione przez 
Wnioskodawcę – FISZKA 

     9 – operacja  

              przewiduje  
             dostosowanie   
             infrastruktury do  
              potrzeb grup  
              defaworyzowanych 

     0 – operacja nie   

             przewiduje  
             dostosowania  
               infrastruktury do  
               potrzeb grup  
              defaworyzowanych 

  

 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
Konsultacje 
społeczne 

Projekt zawiera opis 
konsultacji 
przeprowadzonych z 
mieszkańcami terenu, na 
którym zostanie 
zrealizowana inwestycja.  
Weryfikacja:  dokumenty 

załączone do wniosku: 
lista obecności z danymi 
kontaktowymi 
mieszkańców, którzy wzięli 
udział w spotkaniu oraz 
zestawienie zebranych 
uwag wraz z 
odpowiedziami 
Wnioskodawcy. 

 
     4 - przedstawiono  

             dokumenty  
             potwierdzające  
             przeprowadzenie  
             konsultacji  
             społecznych 

     0 - nie    

            przedstawiono  
            dokumentów  
             potwierdzających  
             przeprowadzenie  
             konsultacji  
             społecznych 

  

 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
Czas realizacji 
operacji 

Preferuje się operacje o 
planowanym czasie 
realizacji nie dłuższym niż 
rok (liczonym od 
podpisania umowy do 
złożenia wniosku o 
płatność ostateczną). 
Weryfikacja:: 

oświadczenie 
wnioskodawcy o 
planowanym czasie 
realizacji operacji. 

   11 - wnioskodawca    

             planuje, że czas  
             realizacji operacji nie  

             przekroczy   12  
            miesięcy  

    6  - wnioskodawca  

             planuje, że czas  
             realizacji operacji  

             wynosi  od 12 do 18  
            miesięcy 

     0 - wnioskodawca  

             planuje, że czas  
             realizacji operacji  

             przekracza 18  
            miesięcy 

  

      



 
 
 
 
10. 

 
 
Udział w szkoleniu, 
doradztwie 
przeprowadzonym 
przez LGD w 
ramach danego 
naboru 

 

 
Preferuje się 
Wnioskodawców, którzy 
skorzystali ze szkoleń i 
doradztwa udzielanego 
przez LGD w ramach 
naboru wniosków. 
Weryfikacja:  rejestr 

przeprowadzonego 
doradztwa w ramach 
naboru wniosków i listy 
obecności na szkoleniach. 

 
 
 
     6 - za obecność  na  

             szkoleniu i  
            doradztwie 

     3 - za obecność  na  

             szkoleniu 

     3 - za obecność  na  

             doradztwie 

 

 
Maksymalna liczba 
punktów - 100 pkt. 

Minimum punktowe - 50 
pkt. 

 
                                                                                     

          Suma  punktów:        

  

 

 

 

 

……………………………………………………………..                                                                          …………..……………………………………………….. 

                     /  Nazwisko  i  Imię  /                                                                                                                              /  Podpis  /  

 

Zabór,  dnia  ……………………. 


