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PRZEDSIĘWZIECIE: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub 
turystycznej lub kulturalnej obszaru 

Lokalne kryteria oceny 
operacji 

Adekwatność do diagnozy lub/i analizy 
SWOT/Odniesienie do wskaźników produktu i 
rezultatu/Preferencje 

Liczba 
punktów 

Uzasadnienie 

Operacja przyczyni się do 
wzrostu funkcji rekreacyjnych 
lub turystycznych lub 
kulturalnych obszaru  
TAK – 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 
 

Preferuje się operacje skierowane na rozwój 
funkcji rekreacyjnych obszaru. Kryterium 
mierzalne i adekwatne do SWOT, wymagające 
rozbudowy bazy turystycznej i rekreacyjnej. 
Rekreacja rozumiana jest jako forma działania w 
czasie wolnym dla odpoczynku, rozrywki i 
rozwoju własnej osobowości. 
Kryterium ma wpływ na osiągnięcie wskaźnika 
rezultatu w.1.1. i wskaźnika produktu „Liczba 
nowych lub zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub 
kulturalnej”  

  

Wnioskodawcą jest gmina 
TAK – 5 pkt. 
NIE – 0 pkt 

We wszystkich gminach obszaru mieszkańcy 
wskazywali inwestycję w infrastrukturę jako 
zadanie gminy. Kryterium mierzalne i adekwatne 
do diagnozy, w odniesieniu do grupy osób  
związanych z administracją samorządową i 
władzami lokalnymi.  Dodatkowo ze względu na 
możliwości finansowe ten rodzaj beneficjenta 
daje większą gwarancję sprawnego zrealizowania 
zadania. 

  

Operacja przewiduje 
zastosowanie rozwiązań 
technologicznych służących 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu: 
TAK – 1 pkt 
NIE – 0 pkt 

Z diagnozy wynika, iż kwestie środowiskowe są 
istotne dla mieszkańców. Inwestycje sprzyjające 
ochronie środowiska lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu są adekwatne do diagnozy i 
SWOT. Konieczność pogłębiania wiedzy 
ekologicznej wynikającej z braku edukacji 
ekologicznej oraz braku świadomości 
ekologicznej i pro środowiskowej. 

  

Kwota kosztów całkowitych 
operacji nie przekracza 600 
tys. zł 
TAK – 10 pkt. 
NIE – 0 pkt 

Z analizy SWOT wynika, iż potrzeby w zakresie 
infrastruktury dotyczą każdej z gmin 
członkowskich, a budżet przedsięwzięcia 
ogranicza możliwości ich realizacji, premiuje się 
operacje nieprzekraczające kwoty 600 tys. tak, 
aby umożliwić realizację jak największej ilości 
operacji na całym obszarze. Kryterium ma wpływ 
na osiągnięcie wskaźnika produktu „Liczba 
nowych lub zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub 
kulturalnej” 
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Operacja realizowana będzie 
w 
miejscowości/miejscowościac
h zamieszkanych przez mniej 
niż 5 tys. mieszkańców 
TAK – 1  pkt. 
NIE – 0 pkt. 

Preferuje się operacje realizowane w mniejszych 
miejscowościach, na obszarach wiejskich, gdzie 
jest najmniejszy dostęp do infrastruktury 
rekreacyjnej i kulturalnej. Kryterium mierzalne. 
Kryterium wymagane przez PROW. 

  

Operacja jest pierwszą złożoną 
przez wnioskodawcę w 
ramach naboru 
TAK – 2 pkt 
NIE – 0 pkt. 

Preferuje się operacje kompleksowe i dąży się do 
ograniczenia liczby złożonych wniosków, aby  
usprawnić proces wdrażania. 

  

Operacja przyczyni się 
osiągnięcia więcej niż jednego 
wskaźnika produktu w ramach 
przedsięwzięcia 
TAK – 2 
NIE – 0 

Preferuje się operacje kompleksowe i dąży się do 
ograniczenia liczby złożonych wniosków, aby 
usprawnić proces wdrażania. 

  

Maksymalna liczba punktów - 
26 
 

Minimalna wymagana ilość punktów – 13   

 
 

Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej 

Lokalne kryteria oceny 
operacji 

Adekwatność do diagnozy lub/i analizy 
SWOT/Odniesienie do wskaźników produktu i 
rezultatu/Preferencje 

Liczba 
punktów 

Uzasadnienie 

Operacja zakłada utworzenie 
więcej, niż jednego miejsca 
pracy  
Tak – 1 pkt 
Nie – 0 pkt 

Liczba miejsc liczona średniorocznie   

Operacja jest połączona z 
podnoszeniem kompetencji. 
TAK – 2pkt.  
NIE – 0 pkt 

Preferuje się operacje kompleksowe. Wzrost 
kompetencji zawodowych daje większe szanse 
trwałości efektu. Wnioskodawca  deklaruje 
podniesienie swoich kompetencji i/lub 
pracowników w zakresie planowanej działalności 
gospodarczej i jednocześnie wskazuje,  jakie 
nakłady finansowe poniesie z  tego tytułu w 
dokumentach aplikacyjnych/ zestawieniu 
finansowo-rzeczowym wniosku o przyznanie 
pomocy lub wskazuje inne źródła finansowania co 
będzie stanowiło potwierdzenie planowanych 
działań.  
Kryterium obiektywne i mierzalne. 

  

Operacja jest innowacyjna: 
TAK – 2 pkt 
NIE – 0 pkt 
 

 Tzn. wprowadza na terenie gminy, w której 
zaplanowano operację do realizację operacji: 
- nowy lub znacząco ulepszony produkt 
obejmujący znaczące ulepszenia parametrów 
technicznych, komponentów, materiałów lub 
funkcjonalności,  
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- nową metodę marketingową obejmującą 
znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego 
opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce 
cenowej lub modelu biznesowym,  
- nowy proces w metodach wytwarzania wyrobów 
lub metodach świadczenia usług, a także w 
sposobach docierania z produktem do odbiorców, 
- nową metodę organizacji w biznesowych 
praktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca 
pracy lub też w relacjach zewnętrznych. 
Obowiązek udowodnienia innowacyjności leży po 
stronie wnioskodawcy.   

Projekt ma charakter 
wyłącznie budowlany 
TAK – 0 pkt. 
NIE – 5 pkt. 

Projekt ma charakter budowlany, gdy wymaga 
zgodnie z przepisami prawa zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót lub pozwolenia na budowę lub 
gdy maksymalna kwota środków finansowych 
pochodzących z  refundacji przeznaczonych na 
budowę, remont, adaptację, modernizację  
przekracza 60%. 

  

Czy Wnioskodawca jest 
reprezentantem grupy 
defaworyzowanej? 
TAK – 4 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

Preferuje się projekty realizowane przez kobiety, 
jako grupę defaworyzowaną w kontekście dostępu 
do rynku pracy.  
 

  

Planowane do poniesienia 
koszty są uzasadnione 
zakresem operacji.  
TAK – 2 pkt 
NIE – 0 pkt 

Wymaga się, aby wszystkie zaplanowane do 
poniesienia koszty były uzasadnione zakresem 

  

Wnioskodawca posiada 
wiedzę i/lub doświadczenie w 
zakresie planowanej operacji i 
dołączył dokumenty je 
potwierdzające  
TAK – 5 pkt lub 
Wnioskodawca posiada 
wiedzę i/lub doświadczenie w 
zakresie planowanej operacji 
TAK – 3 pkt 
NIE – 0 pkt 

 Posiadane doświadczenie daje większe szanse 
prawidłowej realizacji operacji.  

  

Działalność, której dotyczy 
operacja przewiduje 
zastosowanie rozwiązań  
sprzyjających ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. 
Tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

Wnioskodawca wskazuje jakie nakłady finansowe 
poniesie z  tego tytułu w zestawieniu finansowo-
rzeczowym wniosku o przyznanie pomocy i w 
biznesplanie.  
Mogą to być działania polegające na: zwiększaniu 
lub rewitalizowaniu terenów zieleni, nasadzeniach 
drzew, krzewów, roślin, poprawie małej retencji,  
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
przeciwdziałanie emisji gazów, zastosowanie 
rozwiązań gwarantujących oszczędność 

  



 

4 

 

surowcową, energooszczędność, oszczędność 
wody, itp. 
Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadniać 
fakt spełniania kryterium, a uzasadnienie musi 
mieć odzwierciedlenie w planowanych kosztach 
inwestycyjnych. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Wartość merytoryczna i 
kompletność  projektu:  
Projekt jest spójny, zawiera 
szczegółowy opis, został 
uzasadniony, w szczególności 
w kontekście lokalnych 
warunków a załączone 
dokumenty potwierdzają te 
dane  
W stopniu znacznym – 5 pkt 
W stopniu umiarkowanym – 3 
pkt 
W niewielkim stopniu – 0 pkt.  
 

Ocenie podlega możliwość realizacji operacji i 
osiągnięcia jego efektów, prawidłowość opisu 
projektu, w tym konsekwencja, uzasadnienie.  

  

Okres realizacji operacji 
będzie nie dłuższy niż 9 
miesięcy liczony od daty 
podpisania umowy na 
wsparcie: 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0  
 

Ze względu za ograniczony czas wdrażania LSR, 
preferuje się operacje, których okres realizacji nie 
przekracza 9 miesięcy.  

  

Wnioskodawca osobiście 
skorzystał z doradztwa 
świadczonego w takcie 
naboru w biurze LGD 
Tak – 2 pkt 
NIE – 0 pkt 

   

Maksymalna liczba punktów –
36 

Minimalna wymagana liczba punktów – 18   

    

 
 

Przedsięwzięcie: Rozwijanie  działalności gospodarczej  

Lokalne kryteria oceny 

operacji 

Adekwatność do diagnozy lub/i 

analizy SWOT/Odniesienie do 

wskaźników produktu i 

rezultatu/Preferencje 

Liczba punktów 
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Operacja dotyczy rozwoju 

usług lokalnych, które 

odnotowały spadek 

przychodów z powodu 

epidemii COVID – 19.  

TAK – 5 pkt 

NIE – 0 

Usługa jest skierowana przede 

wszystkim na zaspokajanie potrzeb 

lokalnej społeczności tj. mieszkańców 

obszaru lub części obszaru LGD              

i działalność odnotowała spadek 

dochodów w związku z 

ograniczeniami prowadzenia 

działalności w związku z COVID – 19,                            

co potwierdzone jest oświadczeniem 

wnioskodawcy.  

 LGD zgodnie ze 

zaktualizowaną 

diagnozą chce 

wspomóc przede 

wszystkim te 

przedsiębiorstwa, 

które ucierpiały 

wskutek stanu 

zagrożenia 

epidemiologicznego 

na terenie Polski 

Operacja jest innowacyjna: 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Tzn. wprowadza na terenie gminy, w 

której zaplanowano operację do 

realizację operacji: 

- nowy lub znacząco ulepszony 

produkt obejmujący znaczące 

ulepszenia parametrów technicznych, 

komponentów, materiałów                 

lub funkcjonalności, 

- nową metodę marketingową 

obejmującą znaczące zmiany w 

wyglądzie produktu, jego 

opakowaniu, pozycjonowaniu, 

promocji, polityce cenowej lub 

modelu biznesowym, 

- nowy proces w metodach 

wytwarzania wyrobów lub metodach 

świadczenia usług,                  a także w 

sposobach docierania z produktem            

do odbiorców, 

- nową metodę organizacji w 

biznesowych praktykach 

przedsiębiorstwa, organizacji miejsca 

pracy lub też w relacjach 

zewnętrznych 

 Najważniejszym 

celem konkursu jest 

utrzymanie miejsc 

pracy, zapewnienie 

ciągłości 

funkcjonowania 

przedsiębiorstw. 

Innowacyjność ma 

mniejsze znaczenie, 

stąd zmiana wagi 

punktowej.  

Projekt ma charakter 

wyłącznie budowlany 

TAK – 0 pkt. 

NIE – 4 pkt 

Projekt ma charakter budowlany, gdy 

wymaga zgodnie z przepisami prawa 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

lub pozwolenia na budowę           lub 

gdy maksymalna kwota środków 

finansowych pochodzących z  

 Doprecyzowanie 

kryterium, zmiana 

wagi punktowej, 

uzasadnione 

koniecznością 
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refundacji przeznaczonych na 

budowę, remont, adaptację, 

modernizację  przekracza 60%. 

ograniczenia czasu 

realizacji operacji.  

Czy jest to jedyna  operacja 

złożona w ramach naboru 

TAK – 3 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 

w ramach jednego naboru złożą tylko 

jeden kompletny wniosek.  

Kryterium mierzalne. 

  

Wnioskodawca prowadzi 

działalność gospodarczą, o 

rozwój której ubiega się w 

przedmiotowym wniosku, 

min. 24 m-e. 

TAK – 5 

NIE – 0 

Preferuje się wspieranie 

wnioskodawców                   o 

ugruntowanej sytuacji, 

doświadczonych                  w 

prowadzonej działalności. 

Uprawdopodabnia to prawidłową 

realizację wniosku. 

  

Działalność, której dotyczy 

operacja przewiduje 

zastosowanie rozwiązań  

sprzyjających ochronie 

środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu. 

Tak – 1 pkt.   3 pkt 

Nie – 0 pkt.  

 

Wnioskodawca wskazuje jakie nakłady 

finansowe poniesie z  tego tytułu w 

zestawieniu finansowo-rzeczowym 

wniosku o przyznanie pomocy i w 

biznesplanie.  

Kryterium obiektywne i mierzalne. 

W ramach kryterium preferowane 

będą operacje sprzyjające ochronie 

środowiska               lub 

przeciwdziałania zmianom klimatu.  

Przykładowo mogą to być działania 

polegające na: zwiększaniu lub 

rewitalizowaniu terenów zieleni, 

nasadzeniach drzew, krzewów, roślin, 

poprawie małej retencji, wymianie 

szczelnych gruntów na 

przepuszczalne, wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, 

przeciwdziałanie emisji gazów, 

zastosowanie rozwiązań 

gwarantujących oszczędność 

surowcową, energooszczędność, 

oszczędność wody, itp. 

 W związku z 

postępującymi 

zmianami 

klimatycznymi 

zwiększa się wagę 

punktów dla 

operacji, które 

stosują rozwiązania 

korzystne dla 

klimatu.  
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Wnioskodawca powinien szczegółowo 

uzasadniać fakt spełniania kryterium,                           

a uzasadnienie musi mieć 

odzwierciedlenie                w 

planowanych kosztach 

inwestycyjnych. 

Kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie zapisów w  

dokumentach aplikacyjnych. 

Operacja jest połączona z 

podnoszeniem 

kompetencji : 

-wnioskodawcy - 2 pkt 

-pracowników wnioskodawcy - 

5 pkt 

Operacja nie jest połączona z 

podnoszeniem  

kompetencji – 0 pkt 

Kryterium mierzalne (wg dane 

weryfikowalne              z wniosku).  

Wskazuje jednocześnie jakie nakłady 

finansowe poniesie z  tego tytułu                   

w zestawieniu finansowo-rzeczowym 

wniosku           o przyznanie pomocy 

lub wskaże inne źródła finansowania 

na podniesienia kompetencji. 

Kryterium obiektywne i mierzalne. 

  

Kompletność i  spójność  

wniosku: 

W stopniu znacznym – 5 pkt 

W stopniu umiarkowanym – 3 

pkt 

W niewielkim stopniu – 0 pkt. 

Wnioskodawca złożył wniosek, który 

jest kompletny i  spójny,  

realny i dobrze opisany, w 

szczególności w kontekście lokalnych 

warunków a załączone dokumenty 

potwierdzają te dane. 

W ramach kryterium preferowane 

będą spójne           i realne do realizacji 

operacje, o dobrze opisanych 

działaniach. Wniosek jest prawidłowo 

wypełniony, zawiera wszystkie 

wymagane załączniki. 

Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku i 

załączonych dokumentach. 

Członek Rady może przyznać punkty w 

jednej               z kategorii. 

 Doprecyzowanie 

kryterium, 

ułatwiające 

jednoznaczność 

oceny.  



 

8 

 

Wnioskodawca planuje okres 

realizacji operacji na czas nie 

dłuższy, niż 9 miesięcy liczony 

od daty podpisania umowy 

przyznania pomocy: 

TAK – 5 pkt 

NIE – 0  

 

Ze względu za ograniczony czas 

wdrażania LSR, preferuje się operacje, 

których okres realizacji nie przekracza 

9 miesięcy. Za zakończenie realizacji 

uznaje się złożenie wniosku o płatność 

ostateczną.  

  

Wnioskodawca jest członkiem 

LGD                        co najmniej 

24 -ce                       i nie zalega 

z płatnościami składki 

członkowskiej. 

-TAK – 2 pkt 

- NIE – 0 pkt 

Preferuje się wnioskodawców 

włączających się aktywnie w działania 

na rzecz społeczności lokalnych. 

 W czasach kryzysu, 

jaki został 

wywołany wirusem 

COVID-19, istotna 

jest współpraca i 

świadomość 

prospołeczna. 

Przedsiębiorcy, 

którzy od dłuższego 

czasu wpierają 

działania 

partnerstwa, jakim 

jest LGD, powinni 

stanowić wzór dla 

innych i tym samym 

powinni być 

wspierani.  

Wnioskodawca osobiście 

skorzystał z doradztwa z 

biurze LGD. 

-TAK – 3 pkt 

-NIE- 0 pkt 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 

przed złożeniem wniosku w naborze 

skonsultowali jego poprawność z 

biurem LGD. Dane weryfikowane na 

podstawie rejestru doradztwa 

prowadzonego w biurze LGD.  

 Z dotychczasowego 

doświadczenia 

wynika, iż 

bezpośrednie 

konsultacje 

wnioskodawców             

w biurze pozwalają 

czasem uniknąć 

nieporozumień                

i błędów.  

Maksymalna liczba punktów – 

42 

Minimalna wymagana liczba punktów: 

11 

  

 
 
 

Przedsięwzięcie: Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi 
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Lokalne kryteria oceny 
operacji 

Adekwatność do diagnozy lub/i analizy 
SWOT/Odniesienie do wskaźników produktu 
i rezultatu/Preferencje 

Liczba punktów Uzasadnienie 

Wnioskodawca posiada 
wiedzę i/lub doświadczenie 
w zakresie planowanej 
operacji i dołączył 
dokumenty je 
potwierdzające 
TAK – 5 pkt lub 
Wnioskodawca posiada 
wiedzę i/lub doświadczenie 
w zakresie planowanej 
operacji 
TAK – 3 pkt 
NIE – 0 pkt 

Kryterium mierzalne. Posiadane 
doświadczenie daje większe szanse 
osiągnięcia celów i wskaźników LSR 

  

Operacja ma charakter 
innowacyjny 
TAK –  1 pkt 
NIE – 0 pkt 

Tzn. wprowadza na terenie gminy, w której 
zaplanowano operację do realizacji operacji: 
- nowy lub znacząco ulepszony produkt 
obejmujący znaczące ulepszenia 
parametrów technicznych, komponentów, 
materiałów lub funkcjonalności, 
- nową metodę marketingową obejmującą 
znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego 
opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, 
polityce cenowej lub modelu biznesowym, 
- nowy proces w metodach wytwarzania 
wyrobów lub metodach świadczenia usług, a 
także w sposobach docierania z produktem 
do odbiorców, 
- nową metodę organizacji w biznesowych 
praktykach przedsiębiorstwa, organizacji 
miejsca pracy lub też w relacjach 
zewnętrznych 

  

Operacja dotyczy opieki 
senioralnej 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

Wskazanie na działalność senioralną, w tym 
z wykorzystaniem domów dziennego pobytu 
lub innych form opieki: 
- stacjonarnej (np. świetlice, kluby, wsparcie 
dzienne), 
- niestacjonarnej – świadczonej całodobowo 
lub godzinowo np.  w środowisku klienta.  
Opieka senioralna dotyczyć może także 
usług medycznych oraz aktywizacji i 
usprawniania.  
Kryterium związane ze wskaźnikiem 
rezultatu W.1.3 oraz produktu „Liczba 
operacji polegających na utworzeniu lub 
rozwoju przedsiębiorstwa związanego z 
opieką nad osobami starszymi” 

  

Operacja dotyczy klubu 
malucha lub żłobka 
TAK – 5 pkt 

W przypadku tworzenia żłobków lub klubów 
malucha konieczność spełnienia  wymogów 
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
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NIE – 0 pkt trzech oraz niektórych innych ustaw i innych 
aktów prawnych. Wsparcie w ramach 
przedsięwzięcia  obejmuje również 
tworzeniu placówek krótkotrwałej opieki 
nad dziećmi, klubów zabaw, aktywizacji itp.  
Kryterium związane ze wskaźnikiem 
rezultatu W.1.3 oraz produktu „Liczba 
operacji polegających na utworzeniu kub 
rozwoju przedsiębiorstwa związanego z 
opieką nad małymi dziećmi” 

Planowana operacja dotyczy 
samozatrudnienia 
przedstawiciela grupy 
defaworyzowanej 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

Zgodność ze SWOT.S8 Motywacja kobiet do 
tworzenia działalności gospodarczej. Całe 
przedsięwzięcie dedykowane jest grupie 
defaworyzowanej i ma służyć poprawie 
dostępu do rynku pracy 

  

Kompletność i  spójność  
wniosku: 
- wniosek jest 
kompletny, spójny,  
realny, poprawnie 
wypełniony – 5 pkt. 
- wniosek jest kompletny - 3 
pkt  
- brak spójności i 
kompletności  0 pkt 
 

Wnioskodawca złożył wniosek, który jest 
kompletny i  spójny, realny i dobrze opisany.  
W ramach kryterium preferowane będą 
spójne i realne do realizacji operacje, o 
dobrze opisanych działaniach. Wniosek jest 
prawidłowo wypełniony, zawiera wszystkie 
wymagane  
załączniki. Kryterium będzie weryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku i 
załączonych dokumentach. Członek Rady 
może przyznać punkty w jednej z kategorii 
 

  

Maksymalna liczba punktów 
– 26 

Minimalna wymagana liczba punktów: 13   

 
 

Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu 

Lokalne kryteria oceny operacji Definicja Ilość 

punktów 

Uzasadnienie 

Czy operacja jest innowacyjna? 

W skali całego obszaru LGD – 5 pkt. 

Nie jest innowacyjna – 0 pkt 

Innowacyjność rozumie się jako 

wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu, 

usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania 

lub zmobilizowania istniejących 

zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatu. 

Źródłem weryfikacji jest 

oświadczenie wnioskodawcy.   
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Czy wnioskodawca ma doświadczenie w 

zakresie projektów dotyczących ochrony 

środowiska i zmian klimatu? 

Tak –1pkt 

Nie – 0 pkt. 

Wnioskodawca przedstawił 

dokumenty lub złożył 

oświadczenie, iż zrealizował 

projekty dotyczące ochrony 

środowiska lub zmiany klimatu, 

na podstawie których Rada może 

to doświadczenie zweryfikować. 

  

Projekt ma wpływ na świadomość 

proekologiczną mieszkańców?  

W znacznym stopniu – 3 pkt 

W niewielkim stopniu – 1 pkt 

Nie – 0  

Wnioskodawca w opisie operacji 

zawarł informacje o wpływie 

projektu na  świadomość 

proekologiczną mieszkańców 

oraz zaplanował  finansowanie w 

projekcie takich działań.  

  

Wniosek dotyczy projektu obejmującego więcej, 

niż jedną miejscowość 

Tak – 1 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

   

Wnioskodawca przewidział i opisał sposób 

promocji LGD „Trakt Piastów” w trakcie 

realizacji operacji 

Tak – 5 pkt 

Nie – 0 pkt. 

Wnioskodawca zawarł w opisie 

operacji sposób promocji LGD 

„Trakt Piastów” w trakcie 

realizacji operacji oraz 

zaplanował finansowanie w 

projekcie takich działań, jeśli 

wymagają nakładów.  

  

Projekt przewiduje udział społeczności lokalnej: 

Na etapie planowania i realizacji – 3 pkt 

Na etapie realizacji – 1 pkt. 

Nie przewiduje udziału społeczności – 0 pkt. 

   

Projekt jest spójny? 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Przez spójność projektu 

(operacji) rozumie się logiczną 

zależność pomiędzy wynikami 

diagnozy potrzeb, 

zaplanowanymi celami projektu 

oraz gwarantującymi ich 

osiągnięcie środkami realizacji. 

Projekt (operacja) powinien być 

również spójny w zakresie tytułu, 
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celów, opisu, harmonogramu i 

planowanego budżetu. 

Spójność projektu pozwoli na 

ograniczenie trudności oceny 

projektu przez Radę 

Planowane koszty są racjonalne, rynkowe i 

uzasadnione zakresem operacji? 

Tak – 3 pkt 

Nie – 0 pkt 

   

Maksymalna liczba punktów - 26 Minimalna wymagana liczba 

punktów- 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


