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LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe)
WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
L.P.
Nazwa kryterium
Opis / uzasadnienie
Punktacja (W ramach poszczególnych kryteriów nie ma możliwości
sumowania punktów)
W ramach realizowanej operacji:
Liczba osób, które
Preferuje operacje w ramach których wspierana jest jak
Min.50 osób skorzysta ze wsparcia i uzyska certyfikat – 3 pkt.
skorzystały ze wsparcia w
1
największa liczba osób, która korzysta ze wparcia oraz
Min.30 osób skorzysta ze wsparcia i uzyska certyfikat – 2 pkt.
ramach operacji i uzyskały
otrzymuje certyfikat
Min. 20 osób skorzysta ze wsparcia i uzyska certyfikat – 1 pkt.
certyfikat
Mniej niż 20 osób skorzysta ze wsparcia i uzyska certyfikat – 0 pkt.
Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na
obszarze LSR – 3 pkt.;
Operacja w nietypowy sposób podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, w
nietypowy i niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne zasoby obszaru,
promuje lokalne zasoby, przyczyniając się do pozytywnych zmian na obszarze
Preferuje operacje, które posiadają elementy
LSR– 1 pkt.
2
Innowacyjność operacji
innowacyjności
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, niestandardowego,
w rozumieniu LSR
eksperymentalnego,
w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, nie
wykorzystuje w nietypowy i niestandardowy sposób unikalnych zasobów
obszaru, nie promuje lokalnych zasobów ,nie przyczynia się do pozytywnych
zmian na obszarze LSR – 0 pkt.
Operacja zawiera i promuje rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub
klimatu – 3 pkt.
Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
Preferuje operacje, które zawierają lub promują
Zastosowanie rozwiązań
– 2 pkt.
rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub
3
sprzyjających ochronie
Operacja promuje rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
klimatu
środowiska lub klimatu
– 1 pkt.
Operacja nie zawiera i nie promuje rozwiązania sprzyjającego ochronie
środowiska lub klimatu
– 0 pkt.
4
Wspieranie potrzeb
Preferuje operacje, które wspierają potrzeby określonych
Operacja wspiera potrzeby określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
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określonych w LSR grup
defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku
pracy

w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp
do rynku pracy

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

5

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

6

Preferuje operacje, które na etapie realizacji przewidują
zaangażowanie mieszkańców
Poziom zaangażowania
z obszaru objętego LSR
społeczności lokalnej w
(Kryterium punktowane na podstawie oświadczenie o
realizację operacji
zaangażowaniu społeczności lokalnej w realizację
operacji)
Maksymalna liczba punktów dla zakresu
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
– 60%

względu na dostęp do rynku pracy – 3 pkt.
Operacja nie wspiera potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy – 0 pkt.
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.
wystarczające – 1 pkt
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt.
Operacja angażuje:
wnioskodawcę oraz innych mieszkańców obszaru objętego LSR – 2 pkt.
wyłącznie wnioskodawcę – 0 pkt.
14 pkt.
8,4 pkt.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM PRZEZ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Nazwa kryterium

Opis / uzasadnienie

L.P.

1

2

Stopień realizacji celów
LSR

Liczba utworzonych miejsc
pracy

Preferuje operacje realizujące więcej niż jeden, a
najlepiej kilka celów szczegółowych LSR
(W ramach poszczególnych kryteriów nie ma
możliwości sumowania punktów)
Preferuje operacje zakładające utworzenie większej
liczby miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie,
na podstawie umowy
o pracę w tym samo zatrudnienie.

Punktacja (W ramach poszczególnych kryteriów nie ma możliwości
sumowania punktów)
Operacja realizuje:
2 cele szczegółowe – 2 pkt.
1 cel szczegółowy – 0 pkt.
Operacja generuje miejsca pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie,
na podstawie umowy
o pracę w tym samozatrudnienie, w liczbie:
3 i więcej – 3 pkt.
2 – 2 pkt.
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Preferuje operacje, które posiadają elementy
innowacyjności
w rozumieniu LSR

1 – 0 pkt.
Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na
obszarze LSR – 3 pkt.;
Operacja w nietypowy sposób podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, w
nietypowy i niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne zasoby obszaru,
promuje lokalne zasoby, przyczyniając się do pozytywnych zmian na obszarze
LSR– 1 pkt.
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, niestandardowego,
eksperymentalnego,
w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, nie
wykorzystuje w nietypowy i niestandardowy sposób unikalnych zasobów
obszaru, nie promuje lokalnych zasobów ,nie przyczynia się do pozytywnych
zmian na obszarze LSR – 0 pkt.
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie
operacji zaplanowano min. 10% środków na technologię OZE – 3 pkt.
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie
operacji zaplanowano min. 5% środków na technologię OZE – 2 pkt.
Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
– 1 pkt.
Operacja nie zawiera rozwiązania sprzyjającego ochronie środowiska lub
klimatu – 0 pkt.

3

Innowacyjność operacji

4

Zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu

5

Zaspokojenie potrzeb
określonych w LSR grup
defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku
pracy

Preferuje operacje, które służą zaspokojeniu potrzeb
określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy
(Kryterium punktowane na podstawie oświadczenie o
przynależności do grupy defaworyzowanej lub o
zatrudnieniu osób z tej grupy na okres trwałości
projektu)

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – 3 pkt.
Operacja nie służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – 0 pkt.

6

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

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

7

Rodzaj wspieranej

Preferuje operacje realizowane przez podmioty

Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.
wystarczające – 1 pkt
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt.
Operacja dotyczy:

Preferuje operacje, które zawierają rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
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działalności gospodarczej

zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły zakładania działalności gospodarczej, której podstawę będą stanowiły produkty
lokalne produkty rolne
lokalne (wytwarzane na obszarze objętym LSR) - 1 pkt.
(wytwarzane na obszarze objętym
zakładania działalności gospodarczej, której podstawę nie będą stanowiły
LSR)
produkty lokalne (wytwarzanena obszarze objętym LSR) - 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów dla zakresu
18 pkt.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
10,80 pkt.
– 60%
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM PRZEZ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/TWORZENIE INKUBATORÓW
PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO
Nazwa kryterium
Opis / uzasadnienie
Punktacja (W ramach poszczególnych kryteriów nie ma możliwości
L.P.
sumowania punktów)
Preferuje operacje realizujące więcej niż jeden, a
Operacja realizuje:
Stopień realizacji celów
najlepiej kilka celów szczegółowych LSR (W ramach
1
2 cele szczegółowe – 2 pkt.
LSR
poszczególnych kryteriów nie ma możliwości
1 cel szczegółowy – 0 pkt.
sumowania punktów)
Operacja generuje miejsca pracy,
Preferuje operacje zakładające utworzenie większej
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie,
liczby miejsc pracy,
na podstawie umowy o pracę w tym samozatrudnienie
Liczba utworzonych miejsc
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie,
2
w liczbie:
pracy
na podstawie umowy
3 i więcej – 3 pkt.
o pracę w tym samozatrudnienie
2 – 2 pkt.
1 – 0 pkt.
Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na
obszarze LSR – 3 pkt.;
Operacja w nietypowy sposób podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, w
nietypowy i niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne zasoby obszaru,
Preferuje operacje, które posiadają elementy
promuje lokalne zasoby, przyczyniając się do pozytywnych zmian na obszarze
3
Innowacyjność operacji
innowacyjności
LSR– 1 pkt.
w rozumieniu LSR
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, niestandardowego,
eksperymentalnego,
w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, nie
wykorzystuje w nietypowy i niestandardowy sposób unikalnych zasobów
obszaru, nie promuje lokalnych zasobów ,nie przyczynia się do pozytywnych
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Preferuje operacje, które zawierają rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu

zmian na obszarze LSR – 0 pkt.
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie
operacji zaplanowano min. 10% środków na technologię OZE – 3 pkt.
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie
operacji zaplanowano min. 5% środków na technologię OZE – 2 pkt.
Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu – 1
pkt.
Operacja nie zawiera rozwiązania sprzyjającego ochronie środowiska lub
klimatu – 0 pkt.

Zaspokojenie potrzeb
określonych w LSR grup
defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku
pracy

Preferuje operacje, które służą zaspokojeniu potrzeb
określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy
(Kryterium punktowane na podstawie oświadczenie o
przynależności do grupy defaworyzowanej lub o
zatrudnieniu osób z tej grupy na okres trwałości
projektu)

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – 3 pkt.
Operacja nie służy zaspokojeniu potrzeb określonych w LSR grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – 0 pkt.

6

Wkład własny finansowy
beneficjenta do projektu

Preferuje operacje, które zakładają większy wkład
finansowy beneficjenta do projektu od wymaganego
minimum

7

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

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

4

Zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu

5

8

Preferuje operacje realizowane przez podmioty
zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły
Rodzaj wspieranej
lokalne produkty rolne
działalności gospodarczej
(wytwarzane na obszarze objętym
LSR)
Maksymalna liczba punktów dla zakresu
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
– 60%

Operacja zakłada wkład finansowy beneficjenta do projektu w wysokości:
71% i więcej – 3 pkt.
61%-70% - 2 pkt.
51% - 60% - 1 pkt.
50% - 0 pkt.
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.
wystarczające – 1 pkt
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt.
Operacja dotyczy:
rozwijania działalności gospodarczej, której podstawę stanowią produkty
lokalne (wytwarzane na obszarze objętym LSR) – 1 pkt.
rozwijania działalności gospodarczej, której podstawy nie stanowią produkty
lokalne (wytwarzane na obszarze objętym LSR) - 0 pkt.
21 pkt.
12,60 pkt.
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BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB
KULTURALNEJ
L.P.
Nazwa kryterium
Opis / uzasadnienie
Punktacja (W ramach poszczególnych kryteriów nie ma możliwości
sumowania punktów)
Preferuje operacje realizujące więcej niż jeden, a
Operacja realizuje:
Stopień realizacji celów
najlepiej kilka celów szczegółowych LSR
powyżej 2 celów szczegółowych – 3 pkt.
1
LSR
(cele szczegółowe muszą wynikać z celu ogólnego który
2 cele szczegółowe – 2 pkt.
realizowany jest w ramach operacji)
1 cel szczegółowy – 0 pkt.
Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na
obszarze LSR – 3 pkt.;
Operacja w nietypowy sposób podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, w
nietypowy i niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne zasoby obszaru,
promuje lokalne zasoby, przyczyniając się do pozytywnych zmian na obszarze
Preferuje operacje, które posiadają elementy
LSR– 1 pkt.
2
Innowacyjność operacji
innowacyjności
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, niestandardowego,
w rozumieniu LSR
eksperymentalnego,
w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, nie
wykorzystuje w nietypowy i niestandardowy sposób unikalnych zasobów
obszaru, nie promuje lokalnych zasobów ,nie przyczynia się do pozytywnych
zmian na obszarze LSR – 0 pkt.
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie
operacji zaplanowano min. 10% środków na technologię OZE – 3 pkt.
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie
Zastosowanie rozwiązań
Preferuje operacje, które zawierają rozwiązania
operacji zaplanowano min. 5% środków na technologię OZE – 2 pkt.
3
sprzyjających ochronie
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu – 1
środowiska lub klimatu
pkt.
Operacja nie zawiera rozwiązania sprzyjającego ochronie środowiska lub
klimatu – 0 pkt.
Wspieranie potrzeb
Operacja wspiera potrzeby określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
określonych w LSR grup
Preferuje operacje, które wspierają potrzeby określonych
względu na dostęp do rynku pracy – 3 pkt.
4
defaworyzowanych ze
w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp
Operacja nie wspiera potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku
do rynku pracy
względu na dostęp do rynku pracy – 0 pkt.
pracy
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5

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

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

Liczba mieszkańców
zamieszkujących
miejscowości, w których
realizowana będzie operacja
Koncepcje Smart Village
6

Preferuje operacje realizowane w miejscowościach
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców
(kryterium punktowane na podstawie oświadczenia o
liczbie mieszkańców zamieszkujących miejscowość)
Operacja objęta koncepcją Smart Village, która została
przygotowana w ramach projektu grantowego
zrealizowanego przez LGD „Cieszyńska Karina”
Maksymalna liczba punktów dla zakresu

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
– 47%

Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.
wystarczające – 1 pkt
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt.
Operacja realizowana:
w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.
w miejscowości zamieszkanej przez
5 tys. mieszkańców lub więcej – 0 pkt.
Operacja objęta koncepcją Smart Village – 1 pkt.
Operacja nie objęta koncepcją Smart Village – 0 pkt.
17 pkt.
8 pkt.

BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH
Nazwa kryterium

Opis / uzasadnienie

Punktacja (W ramach poszczególnych kryteriów nie ma możliwości
sumowania punktów)

Preferuje operacje, które posiadają elementy
innowacyjności
w rozumieniu LSR

Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na
obszarze LSR – 3 pkt.;
Operacja w nietypowy sposób podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, w
nietypowy i niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne zasoby obszaru,
promuje lokalne zasoby, przyczyniając się
do pozytywnych zmian na obszarze LSR– 1 pkt.
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, niestandardowego,
eksperymentalnego, w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych zasobów,
tradycji, nie wykorzystuje w nietypowy i niestandardowy sposób unikalnych
zasobów obszaru, nie promuje lokalnych zasobów ,nie przyczynia się do
pozytywnych zmian na obszarze LSR
– 0 pkt.

L.P.

1

Innowacyjność operacji
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2

Zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu

3

Wspieranie potrzeb
określonych w LSR grup
defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku
pracy

Preferuje operacje, które wspierają potrzeby określonych
w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp
do rynku pracy

4

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

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

5

Preferuje operacje, które zawierają rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu

Liczba mieszkańców
Preferuje operacje realizowane w miejscowościach
zamieszkujących
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców
miejscowości, w których
(kryterium punktowane na podstawie oświadczenia o
realizowana będzie operacja
liczbie mieszkańców zamieszkujących miejscowość)
Maksymalna liczba punktów dla zakresu

Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie
operacji zaplanowano min. 10% środków na technologię OZE – 3 pkt.
Operacja zawiera rozwiązania z zastosowaniem technologii OZE - w budżecie
operacji zaplanowano min. 5% środków na technologię OZE – 2 pkt.
Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu – 1
pkt.
Operacja nie zawiera rozwiązania sprzyjającego ochronie środowiska lub
klimatu – 0 pkt.
Operacja wspiera potrzeby określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy – 3 pkt.
Operacja nie wspiera potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy – 0 pkt.
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.
wystarczające – 1 pkt
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt.
Operacja realizowana:
w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.
w miejscowości zamieszkanej przez
5 tys. mieszkańców lub więcej – 0 pkt.
13 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
– 50%

6,5 pkt.

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR
Nazwa kryterium

Opis / uzasadnienie

Stopień realizacji celów
LSR

Preferuje operacje realizujące więcej niż jeden, a
najlepiej kilka celów szczegółowych LSR
(cele szczegółowe muszą wynikać z celu ogólnego który

L.P.
1

Punktacja (W ramach poszczególnych kryteriów nie ma możliwości
sumowania punktów)
Operacja realizuje:
powyżej 2 celów szczegółowych – 3 pkt.
2 cele szczegółowe – 2 pkt.
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1 cel szczegółowy – 0 pkt.
W ramach realizowanych operacji:
Powstanie/ zostanie udostępnionych min 5 elementów promocji obszaru lub
min 5 stanowisk promocyjnych podczas organizowanych imprez kulturalnych
Preferuje operacje w ramach których
– 2 pkt.
tworzone/udostępniane są elementy promocji obszaru
W ramach realizowanych operacji:
lub w ramach organizowanych imprez kulturalnych
Powstaną/ zostaną udostępnione 4 elementy promocji obszaru lub 4 stanowiska
przewidziane są stanowiska promujące (stanowisko
promocyjne podczas organizowanych imprez kulturalnych – 1 pkt.
promujące obszar LGD w tym produkty i usługi lokalne)
Powstanie/ zostanie udostępnionych mniej niż 4 elementy promocji obszaru lub
mniej niż 4 stanowiska promocyjne podczas organizowanych imprez
kulturalnych – 0 pkt.
Operacja posiada charakter nowatorski, niestandardowy, eksperymentalny na
obszarze LSR – 3 pkt.;
Operacja w nietypowy sposób podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, w
nietypowy i niestandardowy sposób wykorzystuje unikalne zasoby obszaru,
promuje lokalne zasoby, przyczyniając się do pozytywnych zmian na obszarze
Preferuje operacje, które posiadają elementy
LSR– 1 pkt.
innowacyjności
Operacja nie posiada charakteru nowatorskiego, niestandardowego,
w rozumieniu LSR
eksperymentalnego,
w nietypowy sposób nie podchodzi do lokalnych zasobów, tradycji, nie
wykorzystuje w nietypowy i niestandardowy sposób unikalnych zasobów
obszaru, nie promuje lokalnych zasobów ,nie przyczynia się do pozytywnych
zmian na obszarze LSR – 0 pkt.
Operacja zawiera i promuje rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub
klimatu – 3 pkt.
Preferuje operacje, które zawierają lub/i promują
Operacja zawiera rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub
– 2 pkt.
klimatu
Operacja promuje rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
– 1 pkt.
Operacja nie zawiera i nie promuje rozwiązania sprzyjającego ochronie
środowiska lub klimatu – 0 pkt.
Preferuje operacje, które wspierają potrzeby określonych
Operacja wspiera potrzeby określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp
względu na dostęp do rynku pracy – 3 pkt.
realizowany jest w ramach operacji)

2

Liczba utworzonych lub
udostępnionych elementów
promocji obszaru/Liczba
stanowisk promocyjnych
podczas zorganizowanych
imprez kulturalnych.

3

Innowacyjność operacji

4

Zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu

5

Wspieranie potrzeb
określonych w LSR grup
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defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku
pracy
6

do rynku pracy

Uzasadnienie potrzeby
realizacji operacji

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

Zasięg promocji obszarowy
LGD

Preferuje operacje promujące obszar LGD na większym
obszarze

7
Maksymalna liczba punktów dla zakresu
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
– 50%

Operacja nie wspiera potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy – 0 pkt.
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie:
rzetelne, wiarygodne i wyczerpujące – 3 pkt.
wystarczające – 1 pkt
nierzetelne lub niewystarczające – 0 pkt.
Operacja promuje obszar LGD:
poza terytorium kraju – 3 pkt.
na obszarze kraju – 2 pkt.
na obszarze województwa – 1 pkt.
na obszarze LGD – 0 pkt.
20 pkt.
10 pkt.

