2

3

Zestawienie przedsLĊw]LĊü z opisem preferowanych typów operacji
PrzedsLĊw]LĊcia

P1. Poprawa kompetencji i
umiejĊWnoĞci spoáHFznoĞci
lokalnych.

P2. Organizacja imprez
pLHOĊgnujących lokalne
dziedzictwo kulturowe oraz
zwiĊkszających integracjĊ
mieszkaĔców.

P3. Inwestycyjne wsparcie
obiektów sáuĪących
podejmowaniu aktywnoĞci
obywatelskiej przez
mieszkaĔców.

P4. Realizacja przedsLĊw]LĊü
szkoleniowych, edukacyjnych i
artystycznych sáuĪących
mieszkaĔcom CieszyĔskiej
Krainy.

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

P6. Poprawianie warunków
funkcjonowania i integracja
lokalnych przedsLĊbiorstw.
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Opis przedsLĊw]LĊcia / preferowane operacje
Organizacja szkoleĔ i warsztatów z zakresu turystyki, prawa, finansów, marketingu, obsáugi klienta,
ksztaátowania produktu turystycznego, kursy jĊzykowe oraz inne przyczyniające sLĊ do poprawy
kwalifikacji mieszkaĔców LGD
Organizacja szkoleĔ na temat prawnych, finansowych, organizacyjnych aspektów funkcjonowania
organizacji pozarządowych.
Podejmowanie d]LDáaĔ edukacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju wolontariatu.
Organizacja szkoleĔ promujących lokalne dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze wraz z ochroną
Ğrodowiska naturalnego
DziaáDnia doradcze i szkoleniowe dla maáych przedsLĊbiorstw.
DziaáDnia edukujące lokalnych przedsLĊbiorców w zakresie wpáywu d]LDáalnoĞci gospodarczej na
Ğrodowisko naturalne.
Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych zwLą]anych z
promocją lokalnych walorów.

Zakup wyposaĪenia Ğwietlic wiejskich i ich remont.
Wzmocnienie lokalnej bazy infrastrukturalnej umoĪOiwiającej organizacjĊ imprez kulturalnych i
rekreacyjnych, w tym modernizacje, remonty i budowa nowych obiektów uzupeániających luki
infrastrukturalne w powLą]aniu z realnymi potrzebami mieszkaĔców i planowanymi do realizacji
projektami.
Tworzenie nowych miejsc spotkaĔ w miejscowoĞciach LGD umoĪOiwiających caáoroczne
organizowanie róĪnego rodzaju wydarzeĔ oraz integrujących lokalne spoáHFznoĞci.
Zakupu strojów, eksponatów i innego wyposaĪenia dla muzeów i izb regionalnych.
DziaáDnia wspierające i promujące lokalnych pasjonatów zajmujących sLĊ kolekcjonerstwem,
pLHOĊgnowaniem lokalnych tradycji, zbierających informacje o dziedzictwie obszaru.
Organizacja przegOądów i festiwali máodych talentów w róĪnych dziedzinach kultury, sportu, nauki.
Organizacyjne, edukacyjne, infrastrukturalne i sprzĊtowe wspieranie funkcjonowania i powstawania
nowych grup artystycznych rozwijających talenty mieszkaĔców i zajmujących sLĊ pielĊgnowaniem
lokalnego dziedzictwa.
Promowanie lokalnych artystów, przybOLĪanie ich dorobku mieszkaĔcom LGD i organizowanie
targów twórczoĞci lokalnej.
Wszechstronne wspieranie programów zmierzających do podnoszenia poziomu spoáHFznej,
sportowej i kulturalnej aktywnoĞci dzieci i máodzieĪy.
Organizacja konkursów i zawodów dla dzieci i máodzieĪy sprzyjających nawiązywaniu szlachetnej
rywalizacji.
Akcje i programy nauczania adresowane do dzieci i máodzieĪy podwyĪszające ich ĞwiadomoĞü
ekologiczną
Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru
zabytków lub objĊWych ewidencją zabytków, z wyáąFzeniem budynków mieszkalnych
Urządzanie miejsc pamLĊFL zZLązanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowĊ,
odbudowĊ, renowacjĊ, restauracjĊ albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i
zagospodarowanie terenu wokóánich
Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objĊW\ch wojewódzką ewidencją
zabytków, uĪytkowanych na cele publiczne oraz obiektów mDáHj architektury, odnowienia lub
konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamLĊFL
Odnawianie elewacji zewnĊWrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do
rejestru zabytków lub objĊWych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy
wpisanych do rejestru zabytków
Zakup strojów i instrumentów dla zespoáów artystycznych, zespoáów folklorystycznych oraz innych
grup i zespoáów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje,
Wsparcie inwestycyjne podmiotów gospodarczych w szczególnoĞci oferujących nowe na obszarze
LGD produkty i usáugi, bazujące na lokalnych zasobach.
DzLDáDnia wspierające mieszkaĔców w zakáDdaniu nowych firm, szczególnie tych, które
zorientowane zostaną na rozwój produktu lokalnego i szeroko rozumianych usáug turystycznych.
Wykorzystanie energii pochodzącej ze ĨródHá odnawialnych w celu poprawienia warunków
prowadzenia d]LDáalnoĞci gospodarczej.

PrzedsLĊw]LĊcia

P7. Wsparcie inwestycyjne i
szkoleniowe istniejących
gospodarstw rolnych.

P8. DziaáDnia przyczyniające sLĊ
zwiĊkszenia potencjDáu
turystycznego CieszyĔskiej
Krainy.

P9. Tworzenie, promowanie i
wprowadzanie na rynek
produktów lokalnych
wykorzystujących lokalne
potencjDáy.

P10. Poprawa funkcjonalnoĞci i
estetyki przestrzeni publicznej.

P11. DziaáDnia przyczyniające
sLĊ do wzrostu atrakcyjnoĞci
terenów zielonych i sportoworekreacyjnych.
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Opis przedsLĊw]LĊcia / preferowane operacje
Inwestycyjne, edukacyjne i doradcze wsparcie dla rolników róĪnicujących swoją d]LDáalnoĞü w
szczególnoĞci przyczyniającą sLĊ do utworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych.
DziaáDnia promujące oferWĊ agroturystyczną obszaru.
DziaáDnia edukacyjne i doradcze na temat moĪOiwoĞci wykorzystywania odnawialnych ĨródHá
energii w gospodarstwach
i przedsLĊbiorstwach.
Wykorzystanie energii pochodzącej ze ĨródHá odnawialnych w celu poprawienia warunków
prowadzenia d]LDáalnoĞci rolniczej.
Opracowanie kompendiów wiedzy o atrakcjach turystycznych obszaru wraz z planami oraz
analizami technicznych
LĞrodowiskowych moĪOiwoĞci 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 wyposaĪanie szlaków turystycznych.
Wspieranie podmiotów gospodarczych zajmujących sLĊ obsáugą turystów w pobOLĪu wyznaczonych
lub planowanych szlaków turystycznych.
Tworzenie spójnej oferty turystycznej obszaru uwzgOĊdniającej d]LDáania i potencjDáy róĪnych
podmiotów lokalnych.
Adaptacja na cele noclegowe niewykorzystywanych lub wykorzystywanych czĊĞciowo obiektów na
terenie gmin LGD, w tym
w szczególnoĞci obiektów tradycyjnej zabudowy wiejskiej.
Wspieranie powstawania ekspozycji ilustrujących dziedzictwo obszaru
Organizacja wydarzeĔ zwLą]anych z promocją i sprzedaĪą produktów lokalnych.
Budowa, adaptacja lub wyposaĪenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych
do prowadzenia sprzedaĪy lub wyrobu produktów lub usáug lokalnych
Ud]LDá w targach i konkursach produktów lub usáug lokalnych
Badanie rynku produktów lub usáug lokalnych
Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakoĞci innych nLĪ realizowane w ramach
d]LDáania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakoĞci ĪywnoĞci” PROW 2007-2013
Wprowadzanie na rynek produktów lokalnych przez miejscowe firmy, w tym w szczególnoĞci
produktów spoĪywczych
i rzemLHĞlniczych.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyáąFzeniem pasów drogowych dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich
Rozbudowa mDáHj architektury w centrach miejscowoĞci nawLązującej do charakteru i tradycji
obszaru, w tym obiekty podwyĪV]Djące estetykĊ przestrzeni publicznej, obiekty rekreacyjne, miejsca
spotkaĔ mieszkaĔców.
BudowĊ, przebudowĊ, remont lub wyposaĪenie obiektów przeznaczonych na cele promocji
lokalnych produktów i usáug, w tym targowisk, pawilonów, punktów wystawowych, sal
ekspozycyjnych lub witryn
Ks]WDáWowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaĔców,
sprzyjających nawLązywaniu kontaktów spoáHFznych, ze wzgOĊdu na ich poáoĪenie oraz cechy
funkcjonalno - przestrzenne, w szczególnoĞci poprzez odnawianie lub budowĊ parkingów,
chodników lub oĞwietlenia ulicznego
Zakup i odnowienie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa
wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne.
DziaáDnia dostosowujące lokalną infrastrukturĊ do wspóáF]esnych wymogów bezpieczeĔstwa,
zwáaszcza place zabaw.
Nasadzenia tradycyjnej roĞlinnoĞci w centrach miejscowoĞci oraz innych miejsc w przestrzeni
publicznej.
Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub
poprawy estetyki miejscowoĞci;
Urządzenie i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
BudowĊ, przebudowĊ lub remont przeznaczonych do uĪytku ĞcieĪek rowerowych, szlaków
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyáączeniem sal
sportowych, przeznaczonych wyáąFznie dla szkóálub przedszkoli
Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego
dziedzictwa krajobrazowego
i przyrodniczego, w szczególnoĞci obszarów objĊtych poszczególnymi formami ochrony przyrody,
w tym obszarów Natura 2000.
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PrzedsLĊw]LĊcia
P12. Wykorzystywanie
wspóáF]esnyFh Ğrodków
masowego przekazu na rzeFz
promowania LGD i wymiany
informaFji w CieszyĔskiej
Krainie.

P13. Tworzenie i publikowanie
w atrakFyjnej formie baz
wiedzy o dzied]LFtwie
CieszyĔskiej Krainy.
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Opis przedsLĊw]LĊcia / preferowane operacje
Ud]LDá w targaFh i konkursaFh promująFyFh obszar LGD, lokalne dzied]LFtwo kulturowe i
historyFzne.
Kampanie medialne promująFe LGD w innowaFyjny sposób, poprzez prezenWDFje multimedialne,
filmy, audyFje radiowe oraz spaFery wirtualne.
Tworzenie portali i stron internetowyFh wzbogaFająFyFh informaFjĊ na temat walorów obszaru w
szFzególnoĞFL w zakresie turystyki.
Przygotowywanie i wydawanie publikaFji tematyFznyFh promująFyFh obszar.
Wspieranie d]LDáaĔ zmierzająFyFh do gromadzenia wiedzy o obszarze z róĪnyFh ĨródHá, w tym
tworzenie baz wiedzy
o tradyFjaFh, legendaFh, historii, ludziaFh, przyrodzie, dorobku kulturalnym, kuFhni lokalnej.
przygotowanie i wydanie folderów oraz innyFh publikaFji informaFyjnyFh i promoFyjnyFh
dotyFząFyFh obszaru objĊWHgo LSR
w szFzególnoĞFL produktów lub usáug lokalnyFh, lokalnej przedsLĊbiorFzoĞFL oraz lokalnego
dzied]LFtwa kulturowego
i historyFznego
WsparFLH d]LDáaĔ zmierzająFyFh do kolekFjonowania i arFhiwizowania istotnyFh materLDáów
dokumentująFyFh dzied]LFtwo historyFzno-kulturowe
i przyrodniFze obszaru.

Tabela 15 Lokalne kryteria wyboru operacji typu „Małe projekty”

Lp.
1

Kryterium wyboru
operacji

Opis

Zasięg obszarowy
oddziaływania operacji

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

2

Poziom zaangażowania
społeczności lokalnej w
realizację operacji

3

Stopień wykorzystywania
zasobów wewnętrznych
obszaru

Preferuje operacje, które na
etapie realizacji przewidują
zaangażowanie mieszkańców
z obszaru objętego LSR
Preferuje wykorzystanie
większej ilości i
różnorodności zasobów
wewnętrznych obszaru
objętego LSR

4

Wpływ na poprawę sytuacji w
dziedzinach uznanych w LSR
za priorytetowe

Preferuje próbę poprawy
sytuacji w kilku
priorytetowych dziedzinach
określonych w LSR

5

Poziom dofinansowania
operacji

6

Innowacyjność operacji

Preferuje operacje, których
wartość dofinansowania nie
przekracza kwoty 10.000 zł
Preferuje operacje, które
posiadają elementy
innowacyjności w rozumieniu
LSR

7

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

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

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.)

Punktacja
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
Operacja angażuje:
2 pkt. – wnioskodawcę oraz innych mieszkańców
obszaru objętego LSR,
0 pkt. – wyłącznie wnioskodawcę
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
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
Poziom dofinansowania operacji:
2 pkt. – nie przekracza lub jest równy kwocie 10.000 zł
0 pkt. – przekracza kwotę 10.000 zł
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
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
(punkty nie mogą się sumować)
2 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące
1 pkt. - wystarczające
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające
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
Zasięg obszarowy
oddziaływania operacji

1

2

Stopień wykorzystywania
zasobów wewnętrznych
obszaru

dofinansowania

Opis
Preferuje operacje mające
oddziaływanie na większy
obszar w ramach obszaru
objętego LSR
Preferuje wykorzystanie
większej ilości i różnorodności
zasobów wewnętrznych obszaru
objętego LSR

3

Poziom
operacji

4

Przedmiotowy zakres operacji

5

Stopień realizacji celów LSR

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

Innowacyjność operacji

Preferuje operacje, które
posiadają elementy
innowacyjności w rozumieniu
LSR

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

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

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.)

6

7

8

Preferuje operacje, których
wartość dofinansowania nie
przekracza kwoty 200.000zł
Preferuje określone rodzaje
inwestycji realizowanej w
ramach operacji

Punktacja
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
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
Poziom dofinansowania operacji:
2 pkt. - nie przekracza kwoty 200.000 zł
0 pkt. – jest równy lub przekracza kwotę 200.000 zł
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
Operacja realizuje:
(punkty nie mogą się sumować)
2 pkt. – powyżej 2 celów szczegółowych
1 pkt. – 2 cele szczegółowe
0 pkt. – 1 cel szczegółowy
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
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
(punkty nie mogą się sumować)
2 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące
1 pkt. - wystarczające
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające
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

1

Opis

Punktacja

Stopień realizacji celów LSR

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

2

Liczba nowych miejsc pracy

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

3

Poziom
operacji

Preferuje operacje, o
określonym poziomie
dofinansowania

4

Stopień wykorzystywania
zasobów wewnętrznych
obszaru

Preferuje wykorzystanie
większej ilości i
różnorodności zasobów
wewnętrznych obszaru LGD

Innowacyjność operacji

Preferuje operacje, które
posiadają elementy
innowacyjności w
rozumieniu LSR

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

Preferuje operacje, w
których wnioskodawca
rzetelnie i wiarygodnie
uzasadnił potrzebę realizacji
operacji
Preferuje operacje, które
zostały wprost wymienione
w zestawieniu przedsięwzięć
z opisem preferowanych
operacji (rozdział 4. LSR,
tabela 14.)

Operacja realizuje:
(punkty nie mogą się sumować)
3 pkt. – powyżej 2 celów szczegółowych
2 pkt. – 2 cele szczegółowe
0 pkt. – 1 cel szczegółowy
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
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
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
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
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
(punkty nie mogą się sumować)
2 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące
1 pkt. - wystarczające
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające
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

6

7
8

dofinansowania

Zgodność zakresu operacji
z preferowanymi typami
operacji wymienionymi 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

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

2

Stopień realizacji celów
LSR

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

3

Powierzchnia
gospodarstwa rolnego
wnioskodawcy

4

Poziom dofinansowania
operacji

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

5

Opis

Stopień
wykorzystywania
zasobów wewnętrznych
obszaru

Preferuje wykorzystanie większej
ilości i różnorodności zasobów
wewnętrznych obszaru LGD

Innowacyjność operacji

Preferuje operacje, które posiadają
elementy innowacyjności w
rozumieniu LSR

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

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

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.)

6

7

8

Punktacja
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
Operacja realizuje:
(punkty nie mogą się sumować)
3 pkt. – powyżej 2 celów szczegółowych
2 pkt. – 2 cele szczegółowe
0 pkt. – 1 cel szczegółowy
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
Poziom dofinansowania operacji:
2 pkt. – jest niższy niż 75.000 zł
0 pkt. – jest równy lub przekracza 75.000 zł
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.
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
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
(punkty nie mogą się sumować)
2 pkt. – rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące
1 pkt. - wystarczające
0 pkt. – nierzetelne lub niewystarczające
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.

10

11

