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Zestawienie przeds w  z opisem preferowanych typów operacji 
 

Przeds w cia  Opis przeds w cia / preferowane operacje  

P1. Poprawa kompetencji i 
umiej no ci spo zno ci 
lokalnych. 

. Organizacja szkole  i warsztatów z zakresu turystyki, prawa, finansów, marketingu, obs ugi klienta, 
kszta towania produktu turystycznego, kursy j zykowe oraz inne przyczyniaj ce s  do poprawy 
kwalifikacji mieszka ców LGD . Organizacja szkole  na temat prawnych, finansowych, organizacyjnych aspektów funkcjonowania 
organizacji pozarz dowych. . Podejmowanie d a  edukacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju wolontariatu. . Organizacja szkole  promuj cych lokalne dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze wraz z ochron
rodowiska naturalnego . Dzia nia doradcze i szkoleniowe dla ma ych przeds biorstw. . Dzia nia edukuj ce lokalnych przeds biorców w zakresie wp ywu d alno ci gospodarczej na 
rodowisko naturalne. 

P2. Organizacja imprez 
p gnuj cych lokalne 
dziedzictwo kulturowe oraz 
zwi kszaj cych integracj
mieszka ców. 

. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych zw anych z 
promocj  lokalnych walorów. 

 
 

P3. Inwestycyjne wsparcie 
obiektów s u cych 
podejmowaniu aktywno ci 
obywatelskiej przez 
mieszka ców. 

. Zakup wyposa enia wietlic wiejskich i ich remont. . Wzmocnienie lokalnej bazy infrastrukturalnej umo iwiaj cej organizacj  imprez kulturalnych i 
rekreacyjnych, w tym modernizacje, remonty i budowa nowych obiektów uzupe niaj cych luki 
infrastrukturalne w pow aniu z realnymi potrzebami mieszka ców i planowanymi do realizacji 
projektami. . Tworzenie nowych miejsc spotka  w miejscowo ciach LGD umo iwiaj cych ca oroczne 
organizowanie ró nego rodzaju wydarze  oraz integruj cych lokalne spo zno ci. . Zakupu strojów, eksponatów i innego wyposa enia dla muzeów i izb regionalnych.  

P4. Realizacja przeds w  
szkoleniowych, edukacyjnych i 
artystycznych s u cych 
mieszka com Cieszy skiej 
Krainy. 

. Dzia nia wspieraj ce i promuj ce lokalnych pasjonatów zajmuj cych s  kolekcjonerstwem, 
p gnowaniem lokalnych tradycji, zbieraj cych informacje o dziedzictwie obszaru. . Organizacja przeg dów i festiwali m odych talentów w ró nych dziedzinach kultury, sportu, nauki. 

.
 Organizacyjne, edukacyjne, infrastrukturalne i sprz towe wspieranie funkcjonowania i powstawania 

nowych grup artystycznych rozwijaj cych talenty mieszka ców i zajmuj cych s  piel gnowaniem 
lokalnego dziedzictwa. 

.
 Promowanie lokalnych artystów, przyb anie ich dorobku mieszka com LGD i organizowanie 

targów twórczo ci lokalnej. . Wszechstronne wspieranie programów zmierzaj cych do podnoszenia poziomu spo znej, 
sportowej i kulturalnej aktywno ci dzieci i m odzie y. . Organizacja konkursów i zawodów dla dzieci i m odzie y sprzyjaj cych nawi zywaniu szlachetnej 
rywalizacji. . Akcje i programy nauczania adresowane do dzieci i m odzie y podwy szaj ce ich wiadomo
ekologiczn  

P5. Zachowanie i ochrona 
elementów dziedzictwa 
historycznego, kulturowego i 
przyrodniczego. 

. Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków lub obj ych ewidencj  zabytków, z wy zeniem budynków mieszkalnych . Urz dzanie miejsc pam  z zanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budow , 
odbudow , renowacj , restauracj  albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i 
zagospodarowanie terenu wokó nich . Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub obj ch wojewódzk  ewidencj
zabytków, u ytkowanych na cele publiczne oraz obiektów m j architektury, odnowienia lub 
konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pam  . Odnawianie elewacji zewn rznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do 
rejestru zabytków lub obj ych wojewódzk  ewidencj  zabytków i odnawiania cmentarzy 
wpisanych do rejestru zabytków . Zakup strojów i instrumentów dla zespo ów artystycznych, zespo ów folklorystycznych oraz innych 
grup i zespo ów kultywuj cych miejscowe tradycje i zwyczaje,  

P6. Poprawianie warunków 
funkcjonowania i integracja 
lokalnych przeds biorstw. 

. Wsparcie inwestycyjne podmiotów gospodarczych w szczególno ci oferuj cych nowe na obszarze 
LGD produkty i us ugi, bazuj ce na lokalnych zasobach. . Dz nia wspieraj ce mieszka ców w zak daniu nowych firm, szczególnie tych, które 
zorientowane zostan  na rozwój produktu lokalnego i szeroko rozumianych us ug turystycznych. . Wykorzystanie energii pochodz cej ze ród  odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia d alno ci gospodarczej. 
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Przeds w cia Opis przeds w cia / preferowane operacje 

P7. Wsparcie inwestycyjne i 
szkoleniowe istniej cych 
gospodarstw rolnych. 

. Inwestycyjne, edukacyjne i doradcze wsparcie dla rolników ró nicuj cych swoj  d alno  w 
szczególno ci przyczyniaj c  s  do utworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych. . Dzia nia promuj ce ofer  agroturystyczn  obszaru. . Dzia nia edukacyjne i doradcze na temat mo iwo ci wykorzystywania odnawialnych ród
energii w gospodarstwach  
i przeds biorstwach. . Wykorzystanie energii pochodz cej ze ród  odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia d alno ci rolniczej. 

P8. Dzia nia przyczyniaj ce s
zwi kszenia potencj u 
turystycznego Cieszy skiej 
Krainy. 

. Opracowanie kompendiów wiedzy o atrakcjach turystycznych obszaru wraz z planami oraz 
analizami technicznych  

rodowiskowych mo iwo ci poprowadzenia ruchu turystycznego. . Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej i oznakowanie szlaków turystycznych, w 
tym punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe i biwakowe, trasy narciarstwa biegowego i 
zjazdowego, tras rowerowe i konne. . Informacyjne wyposa anie szlaków turystycznych. . Wspieranie podmiotów gospodarczych zajmuj cych s  obs ug  turystów w pob u wyznaczonych 
lub planowanych szlaków turystycznych. . Tworzenie spójnej oferty turystycznej obszaru uwzg dniaj cej d ania i potencj y ró nych 
podmiotów lokalnych. . Adaptacja na cele noclegowe niewykorzystywanych lub wykorzystywanych cz ciowo obiektów na 
terenie gmin LGD, w tym  
w szczególno ci obiektów tradycyjnej zabudowy wiejskiej. . Wspieranie powstawania ekspozycji ilustruj cych dziedzictwo obszaru 

P9. Tworzenie, promowanie i 
wprowadzanie na rynek 
produktów lokalnych 
wykorzystuj cych lokalne 
potencj y. 

. Organizacja wydarze  zw anych z promocj  i sprzeda  produktów lokalnych. . Budowa, adaptacja lub wyposa enie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych 
do prowadzenia sprzeda y lub wyrobu produktów lub us ug lokalnych . Ud  w targach i konkursach produktów lub us ug lokalnych . Badanie rynku produktów lub us ug lokalnych . Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jako ci innych n  realizowane w ramach 
d ania „Uczestnictwo rolników  
w systemach jako ci ywno ci” PROW 2007-2013 . Wprowadzanie na rynek produktów lokalnych przez miejscowe firmy, w tym w szczególno ci 
produktów spo ywczych  
i rzem lniczych. 

P10. Poprawa funkcjonalno ci i 
estetyki przestrzeni publicznej. 

. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wy zeniem pasów drogowych dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich . Rozbudowa m j architektury w centrach miejscowo ci naw zuj cej do charakteru i tradycji 
obszaru, w tym obiekty podwy j ce estetyk  przestrzeni publicznej, obiekty rekreacyjne, miejsca 
spotka  mieszka ców. . Budow , przebudow , remont lub wyposa enie obiektów przeznaczonych na cele promocji 
lokalnych produktów i us ug, w tym targowisk, pawilonów, punktów wystawowych, sal 
ekspozycyjnych lub witryn . Ks owanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszka ców, 
sprzyjaj cych naw zywaniu kontaktów spo znych, ze wzg du na ich po o enie oraz cechy 
funkcjonalno - przestrzenne, w szczególno ci poprzez odnawianie lub budow  parkingów, 
chodników lub o wietlenia ulicznego . Zakup i odnowienie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa 
wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne. 

P11. Dzia nia przyczyniaj ce 
s  do wzrostu atrakcyjno ci 
terenów zielonych i sportowo-
rekreacyjnych. 

. Dzia nia dostosowuj ce lokaln  infrastruktur  do wspó esnych wymogów bezpiecze stwa, 
zw aszcza place zabaw. . Nasadzenia tradycyjnej ro linno ci w centrach miejscowo ci oraz innych miejsc w przestrzeni 
publicznej. . Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub 
poprawy estetyki miejscowo ci; . Urz dzenie i porz dkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku . Budow , przebudow  lub remont przeznaczonych do u ytku cie ek rowerowych, szlaków 
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wy czeniem sal 
sportowych, przeznaczonych wy znie dla szkó lub przedszkoli  . Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego  
i przyrodniczego, w szczególno ci obszarów obj tych poszczególnymi formami ochrony przyrody, 
w tym obszarów Natura 2000. 
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Przeds w cia Opis przeds w cia / preferowane operacje 

P12. Wykorzystywanie 
wspó esny h rodków 
masowego przekazu na rze z 
promowania LGD i wymiany 
informa ji w Cieszy skiej 
Krainie. 

. Ud  w targa h i konkursa h promuj y h obszar LGD, lokalne dzied two kulturowe i 
history zne. . Kampanie medialne promuj e LGD w innowa yjny sposób, poprzez prezen je multimedialne, 
filmy, audy je radiowe oraz spa ery wirtualne.  . Tworzenie portali i stron internetowy h wzboga aj y h informa j  na temat walorów obszaru w 
sz zególno  w zakresie turystyki. 

P13. Tworzenie i publikowanie 
w atrak yjnej formie baz 
wiedzy o dzied twie 
Cieszy skiej Krainy. 

. Przygotowywanie i wydawanie publika ji tematy zny h promuj y h obszar. . Wspieranie d a  zmierzaj y h do gromadzenia wiedzy o obszarze z ró ny h ród , w tym 
tworzenie baz wiedzy  
o trady ja h, legenda h, historii, ludzia h, przyrodzie, dorobku kulturalnym, ku hni lokalnej. . przygotowanie i wydanie folderów oraz inny h publika ji informa yjny h i promo yjny h 
doty z y h obszaru obj go LSR  
w sz zególno  produktów lub us ug lokalny h, lokalnej przeds bior zo  oraz lokalnego 
dzied twa kulturowego  
i history znego . Wspar  d a  zmierzaj y h do kolek jonowania i ar hiwizowania istotny h mater ów 
dokumentuj y h dzied two history zno-kulturowe  
i przyrodni ze obszaru. 
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Tabela 15 Lokalne kryteria wyboru operacji typu „Małe projekty” 
 

 

Lp. Kryterium wyboru 
operacji Opis Punktacja 

 1 Zasięg obszarowy 
oddziaływania operacji 

Preferuje operacje mające 
oddziaływanie na większy 
obszar w ramach obszaru 
objętego LSR 
 

Operacja oddziaływuje na: 
(punkty nie mogą się sumować) 
4 pkt. – cały obszar objęty LSR 
3 pkt. – więcej niż 1 gminę  
2 pkt. – 1 gminę  
1 pkt. - więcej niż 1 miejscowość 
0 pkt. - wyłącznie wnioskodawcę 

2 Poziom zaangażowania  
społeczności lokalnej w 
realizację operacji 

Preferuje operacje, które na 
etapie realizacji przewidują 
zaangażowanie  mieszkańców  
z obszaru objętego LSR 

Operacja angażuje: 
2 pkt. – wnioskodawcę oraz innych mieszkańców 
obszaru objętego LSR, 
0 pkt. – wyłącznie wnioskodawcę 

3 Stopień wykorzystywania 
zasobów wewnętrznych 
obszaru 

Preferuje wykorzystanie 
większej ilości i 
różnorodności zasobów 
wewnętrznych obszaru 
objętego LSR 

Operacja przewiduje wykorzystanie: 
(punkty mogą się sumować) 
2 pkt. – zasobów historyczno - kulturowych  
2 pkt. – zasobów przyrodniczych 
1 pkt. – aktywności społecznej mieszkańców 
1 pkt. – aktywności gospodarczej  
mieszkańców 
0 pkt. – innych niż ww. zasobów 

4 Wpływ na poprawę sytuacji w 
dziedzinach uznanych w LSR 
za priorytetowe 

Preferuje próbę poprawy 
sytuacji w kilku 
priorytetowych dziedzinach 
określonych w LSR 
 
 

Operacja przewiduje poprawę w zakresie: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – edukacji mieszkańców 
2 pkt. – tradycyjnych, ginących zawodów 
2 pkt. – turystyki lub małego rękodzieła 
1 pkt. – rolno-spożywczych produktów lokalnych 
0 pkt. – innym niż wyżej wskazane 

5 Poziom dofinansowania  
operacji 

Preferuje operacje, których 
wartość dofinansowania nie 
przekracza kwoty 10.000 zł 

Poziom dofinansowania operacji: 
2 pkt. – nie przekracza lub jest równy kwocie 10.000 zł 
0 pkt. – przekracza kwotę 10.000 zł 

6 Innowacyjność operacji Preferuje operacje, które 
posiadają elementy 
innowacyjności w rozumieniu 
LSR 

Operacja jest innowacyjna lub posiada elementy 
innowacyjności, które: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – w sposób szczególny promują LGD lub obszar 
objęty LSR, wzbogacając jego potencjał 
2 pkt. – wzbogacają potencjał obszaru lub rozwiązują 
lokalne problemy 
0 pkt. - Operacja nie jest innowacyjna/nie zawiera 
elementów innowacyjności 

7 Uzasadnienie potrzeby 
realizacji operacji 

Preferuje operacje, w których 
wnioskodawca rzetelnie i 
wiarygodnie uzasadnił 
potrzebę realizacji operacji 

Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie: 
(punkty nie mogą się sumować) 
2 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące 
1 pkt. - wystarczające   
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające 

8 Zgodność zakresu operacji z 
preferowanymi typami 
operacji wymienionymi w LSR 

Preferuje operacje, które 
zostały wprost wymienione w 
zestawieniu przedsięwzięć z 
opisem preferowanych 
operacji (rozdział 4. LSR, 
tabela 14.)  

Zakres wnioskowanej operacji: 
5 pkt. -  jest zgodny z opisem preferowanych typów 
operacji w zestawieniu przedsięwzięć w LSR 
0 pkt. – nie został wymieniony wprost w zestawieniu 
przedsięwzięć i opisie preferowanych operacji  w LSR 

 
Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 27 pkt. 
Minimum sumy punktów jest spełnione od 8 pkt. 
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Tabela 16 Lokalne kryteria wyboru operacji typu „Odnowa i rozwój wsi” 
 

 

Lp. Kryterium wyboru 
operacji Opis Punktacja 

 
 
 

1 

 
 
Zasięg obszarowy 
oddziaływania operacji 

 
Preferuje operacje mające 
oddziaływanie na większy 
obszar w ramach obszaru 
objętego LSR 
 

Operacja oddziaływuje na: 
(punkty nie mogą się sumować) 
4 pkt. – cały obszar objęty LSR 
3 pkt. – więcej niż 1 gminę  
2 pkt. – 1 gminę  
1 pkt. - więcej niż 1 miejscowość 
0 pkt. - wyłącznie wnioskodawcę 

 
 
 
2 

 
 
Stopień wykorzystywania 
zasobów wewnętrznych 
obszaru 

Preferuje wykorzystanie 
większej ilości i różnorodności 
zasobów wewnętrznych obszaru 
objętego LSR 

Operacja przewiduje wykorzystanie: 
(punkty mogą się sumować) 
2 pkt. – zasobów historyczno-kulturowych 
2 pkt. – zasobów przyrodniczych  
2 pkt. – istniejącej infrastruktury turystycznej 
2 pkt. – tradycji gospodarczych obszaru 
0 pkt. - Operacja nie wykorzystuje ww. zasobów 
obszaru  

3 Poziom dofinansowania 
operacji 

Preferuje operacje, których 
wartość dofinansowania nie 
przekracza kwoty 200.000zł 

Poziom dofinansowania operacji: 
2 pkt. - nie przekracza kwoty 200.000 zł 
0 pkt. – jest równy lub przekracza kwotę 200.000 zł 

4 Przedmiotowy zakres operacji Preferuje określone rodzaje 
inwestycji realizowanej w 
ramach operacji 

Operacja obejmuje: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – zagospodarowanie centrum wsi, obiekty 
społeczno – kulturalne  
2 pkt. - infrastrukturę turystyczną, agroturystyczną, 
obiekty sportowe, rekreacyjne 
1 pkt. - urządzanie terenów zielonych, place zabaw 
0 pkt. – żadne z wyżej wskazanych  

5 Stopień realizacji celów LSR Preferuje operacje realizujące 
więcej niż jeden, a najlepiej 
kilka celów szczegółowych LSR 

Operacja realizuje: 
(punkty nie mogą się sumować) 
2 pkt. – powyżej 2 celów szczegółowych 
1 pkt. – 2 cele szczegółowe 
0 pkt. – 1 cel szczegółowy 

 
 
 
6 

Innowacyjność operacji Preferuje operacje, które 
posiadają elementy 
innowacyjności w rozumieniu 
LSR 

Operacja jest innowacyjna lub posiada elementy 
innowacyjności, które: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – w sposób szczególny promują LGD lub 
obszar objęty LSR, wzbogacając jego potencjał 
2 pkt. – wzbogacają potencjał obszaru lub rozwiązują 
lokalne problemy 
0 pkt. - Operacja nie jest innowacyjna/nie zawiera 
elementów innowacyjności 

 
 
7 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji operacji 

Preferuje operacje, w których 
wnioskodawca rzetelnie i 
wiarygodnie uzasadnił potrzebę 
realizacji operacji 

Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie: 
(punkty nie mogą się sumować) 
2 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące 
1 pkt. - wystarczające   
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające 

 
8 

Zgodność zakresu operacji z 
preferowanymi typami 
operacji wymienionymi w LSR 

Preferuje operacje, które 
zostały wprost wymienione w 
zestawieniu przedsięwzięć z 
opisem preferowanych operacji 
(rozdział 4. LSR, tabela 14.)  

Zakres wnioskowanej operacji: 
5 pkt. -  jest zgodny z opisem preferowanych typów 
operacji w zestawieniu przedsięwzięć w LSR 
0 pkt. – nie został wymieniony wprost w zestawieniu 
przedsięwzięć i opisie preferowanych operacji  w LSR 

 
 
Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 29 pkt. 
Minimum punktów jest spełnione od 9 pkt. 
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Tabela 18 Lokalne kryteria wyboru operacji  
typu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 
 

Lp. Kryterium wyboru 
operacji Opis Punktacja 

1 Stopień realizacji celów LSR Preferuje operacje 
realizujące więcej niż jeden, 
a najlepiej kilka celów 
szczegółowych LSR- u 

Operacja realizuje: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – powyżej 2 celów szczegółowych 
2 pkt. – 2 cele szczegółowe 
0 pkt. – 1 cel szczegółowy 

2 Liczba nowych miejsc pracy Preferuje projekty tworzące 
większą liczbę miejsc pracy 
w przeliczeniu na pełny etat 
średniorocznie 

Operacja generuje miejsca pracy w liczbie: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – 3 lub więcej  
2 pkt. – 2  
1 pkt. – 1 
0 pkt. – 0  

3 Poziom dofinansowania 
operacji  

Preferuje operacje, o 
określonym poziomie 
dofinansowania 

Poziom dofinansowania operacji wynosi: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – 300.000 zł i powyżej  
2 pkt. – 200.000 zł i nie więcej niż 300.000 zł 
1 pkt. – 100.000 zł i nie więcej niż 200.000 zł 
0 pkt. – do 100.000 zł 

4 Stopień wykorzystywania 
zasobów wewnętrznych 
obszaru 

Preferuje wykorzystanie 
większej ilości i 
różnorodności zasobów 
wewnętrznych obszaru LGD 

Operacja przewiduje wykorzystanie: 
(punkty mogą się sumować) 
2 pkt. – zasobów historyczno-kulturowych 
2 pkt. – zasobów przyrodniczych  
2 pkt. – istniejącej infrastruktury turystycznej 
2 pkt. – tradycji gospodarczych obszaru 
0 pkt. - operacja nie wykorzystuje ww. zasobów 
obszaru  

 
6 

Innowacyjność operacji Preferuje operacje, które 
posiadają elementy 
innowacyjności w 
rozumieniu LSR 

Operacja jest innowacyjna lub posiada elementy 
innowacyjności, które: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – w sposób szczególny promują LGD lub 
obszar objęty LSR, wzbogacając jego potencjał 
2 pkt. – wzbogacają potencjał obszaru lub rozwiązują 
lokalne problemy 
0 pkt. - Operacja nie jest innowacyjna/nie zawiera 
elementów innowacyjności 

 
 
7 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji operacji 

Preferuje operacje, w 
których wnioskodawca 
rzetelnie i wiarygodnie 
uzasadnił potrzebę realizacji 
operacji 

Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie: 
(punkty nie mogą się sumować) 
2 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące 
1 pkt. - wystarczające   
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające 

8 Zgodność zakresu operacji  
z preferowanymi typami 
operacji wymienionymi w 
LSR 

Preferuje operacje, które 
zostały wprost wymienione 
w zestawieniu przedsięwzięć 
z opisem preferowanych 
operacji (rozdział 4. LSR, 
tabela 14.)  

Zakres wnioskowanej operacji: 
5 pkt. -  jest zgodny z opisem preferowanych typów 
operacji w zestawieniu przedsięwzięć w LSR 
0 pkt. – nie został wymieniony wprost w zestawieniu 
przedsięwzięć i opisie preferowanych operacji  w LSR 

 
 
Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 27 pkt. 
Minimum sumy punktów jest spełnione od 8 pkt. 
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Tabela 17 Lokalne kryteria wyboru operacji  
typu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ” 

 
 

Lp. Kryterium 
wyboru operacji 

Opis   Punktacja 

1 Rodzaj planowanej 
działalności nierolniczej 
w zakresie wytwarzania 
produktów lub usług 
rolnych 

Preferuje operacje, których celem 
jest różnicowanie działalności w 
sektorach priorytetowych z punktu 
widzenia analizy SWOT 

Operacja obejmuje działalność nierolniczą: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – związaną z turystyką i agroturystyką 
2 pkt. – związaną z rękodziełem lub rzemiosłem 
1 pkt. – związaną z rolnictwem 
0 pkt. – nie związaną z żadną z wyżej wskazanych 

2 Stopień realizacji celów 
LSR 

Preferuje operacje realizujące 
więcej niże jeden, a najlepiej kilka 
celów szczegółowych LSR- u 

Operacja realizuje: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – powyżej 2 celów szczegółowych 
2 pkt. – 2 cele szczegółowe 
0 pkt. – 1 cel szczegółowy 

3 Powierzchnia 
gospodarstwa rolnego 
wnioskodawcy 

Preferuje operacje realizowane 
przez wnioskodawców 
posiadających niewielkie 
gospodarstwa rolne, lub w których 
pracują lub są domownikami w 
rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu rolniczym 

Powierzchnia gospodarstwa wnioskodawcy 
obejmuje obszar: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – poniżej i nie więcej niż 5 ha 
2 pkt. – powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha 
1 pkt. – powyżej 10 ha i nie więcej niż 20 ha 
0 pkt. -  powyżej 20 ha 

4 Poziom dofinansowania 
operacji 

Preferuje operacje, o określonym 
poziomie dofinansowania 

Poziom dofinansowania operacji: 
2 pkt. – jest niższy niż 75.000 zł  
0 pkt. – jest równy lub przekracza 75.000 zł  

 
 
5 

Stopień 
wykorzystywania 
zasobów wewnętrznych 
obszaru 

Preferuje wykorzystanie większej 
ilości i różnorodności zasobów 
wewnętrznych obszaru LGD 

Operacja przewiduje wykorzystanie: 
(punkty mogą się sumować) 
2 pkt. – zasobów historyczno-kulturowych 
2 pkt. – zasobów przyrodniczych  
2 pkt. – istniejącej infrastruktury turystycznej 
2 pkt. – tradycji gospodarczych obszaru 
0 pkt. - operacja nie wykorzystuje ww. zasobów 
obszaru. 

 
 
 
6 

Innowacyjność operacji Preferuje operacje, które posiadają 
elementy innowacyjności w 
rozumieniu LSR 

Operacja jest innowacyjna lub posiada elementy 
innowacyjności, które: 
(punkty nie mogą się sumować) 
3 pkt. – w sposób szczególny promują LGD lub 
obszar objęty LSR, wzbogacając jego potencjał 
2 pkt. – wzbogacają potencjał obszaru lub 
rozwiązują lokalne problemy 
0 pkt. - Operacja nie jest innowacyjna/nie zawiera 
elementów innowacyjności 

 
 
7 
 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji operacji 

Preferuje operacje, w których 
wnioskodawca rzetelnie i 
wiarygodnie uzasadnił potrzebę 
realizacji operacji 

Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie: 
(punkty nie mogą się sumować) 
2 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące 
1 pkt. - wystarczające   
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające 

 
 
8 

Zgodność zakresu 
operacji z 
preferowanymi typami 
operacji wymienionymi 
w LSR 

Preferuje operacje, które zostały 
wprost wymienione w zestawieniu 
przedsięwzięć z opisem 
preferowanych operacji (rozdział 4. 
LSR, tabela 14.)  

Zakres wnioskowanej operacji: 
5 pkt. -  jest zgodny z opisem preferowanych 
typów operacji w zestawieniu przedsięwzięć w LSR 
0 pkt. – nie został wymieniony wprost w 
zestawieniu przedsięwzięć i opisie preferowanych 
operacji  w LSR 

 
 
Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 29 pkt. 
Minimum sumy punktów jest spełnione od 9 pkt. 
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