
DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ 

I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ 

LUB KULTURALNEJ 

Kryterium Opis Liczba punktów Sposób weryfikacji 

Kryterium dostępowe - 

Wnioskodawca dla 

projektów związanych z 

budową lub przebudową 

ogólnodostępnej I 

niekomercyjnej 

infrastruktury kulturalnej 

 

 

Operacje w zakresie rozwoju 

ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

kulturalnej mogą być 

realizowane przez podmioty nie 

należące do sektora finansów 

publicznych 

Tak/nie/nie 

dotyczy* 

 

Niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku. 

 

*Dla operacji w 

zakresie rozwoju 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

turystycznej lub 

rekreacyjnej 

kryterium nie ma 

zastosowania 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Obszar realizacji 

operacji 

LGD preferuje realizację 

operacji w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej niż 

5 tys. Mieszkańców: 

1) operacja jest realizowana w 

miejscowościach 

zamieszkałych do 5 tyś. 

mieszkańców, 

2) operacja jest realizowana w 

miejscowościach 

zamieszkałych powyżej 5 tyś. 

mieszkańców. 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 5 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o dane 

statystyczne z GUS. 

Wnioskowana kwota 

pomocy 

 Wnioskowana kwota pomocy 

wynosi: 

1) do 100 000 zł włącznie, 

2) powyżej 100 000  zł do 

200 000 zł włącznie, 

3) powyżej 200 000 zł. 

1) 6 pkt. 

2) 3 pkt. 

3)  0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 6 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Innowacyjność LGD preferuje operacje o 

charakterze innowacyjnym: 

1) innowacja operacji w 

obszarze ochrony środowiska 

czy przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym, 

2) innowacja w obszarze 

związanym ze zwalczaniem 

ubóstwa czy włączeniem 

społecznym, 

3) innowacja poprzez zakup 

nowych urządzeń z 

zastosowaniem nowej, 

ulepszonej technologii*, 

4) operacja nie jest 

innowacyjna. 

 

* Innowacja poprzez zakup 

nowych urządzeń z 

1) 3 pkt. 

2) 2 pkt. 

3) 1 pkt. 

4) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

– 6  

 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 



zastosowaniem nowej, 

ulepszonej technologii to 

wdrożenie nowego lub 

znacząco udoskonalonego 

produktu (wyrobu lub usługi) 

lub procesu, nowej metody 

marketingowej lub nowej 

metody organizacyjnej w 

praktyce gospodarczej, 

organizacji miejsca pracy lub 

stosunkach z otoczeniem. 

Preferowane grupy 

docelowe 

LGD preferuje operacje, w 

których zakłada inwestycje w 

infrastrukturę dostosowaną do 

potrzeb osób należących do 

grup defaworyzowanych 

zamieszkujących obszar LGD: 

1) projekt zakłada inwestycje w 

infrastrukturę dostosowaną do 

potrzeb osób należących do 

grup defaworyzowanych, 

2) projekt nie zakłada 

inwestycji w taką 

infrastrukturę. 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 5 

 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Ochrona środowiska 

oraz klimatu 

LGD preferuje operacje 

przyczyniające się do 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub 

klimatu: 

1) pozytywny lub neutralny 

wpływ na ochronę środowiska 

lub klimatu, 

2) negatywny wpływ na 

ochronę środowiska lub 

klimatu. 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 5 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Realizacja projektu 

przyczyni się do 

pobudzenia aktywności 

mieszkańców i 

wzmocnienia ich więzi z 

miejscem zamieszkania 

 

LGD preferuje operacje 

przyczyniające się do 

pobudzenia aktywności 

mieszkańców i wzmocnienia 

ich więzi z miejscem 

zamieszkania: 

1)  projekt powstał z inicjatywy 

oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na aktywizację 

mieszkańców podczas jego 

realizacji,               

2) projekt powstał z inicjatywy 

oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na aktywizację 

mieszkańców podczas jego 

realizacji   

i angażuje mieszkańców po 

zakończeniu realizacji projektu,  

3) projekt powstał z inicjatywy 

oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na aktywizację 

mieszkańców podczas jego 

realizacji   

i angażuje mieszkańców po 

zakończeniu realizacji projektu, 

1) 3 pkt. 

2) 6 pkt. 

3) 9 pkt. 

4) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 9 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 



a także  dodatkowo wzmacnia 

więzi mieszkańców z miejscem 

zamieszkania, 

4) projekt nie powstał z 

inicjatywy oddolnej 

mieszkańców i nie wpływa na 

aktywizację mieszkańców 

podczas jego realizacji. 

Wkład własny LGD preferuje operacje, w 

których udział wkładu 

własnego jest wyższy niż 

wymagany: 

1) do 5 punktów procentowych 

włącznie, 

2) powyżej 5 do 10 punktów 

procentowych włącznie, 

3) powyżej 10 punktów 

procentowych. 

4) wnioskodawca deklaruje 

wkład własny na minimalnym 

wymaganym poziomie   

 

 

1) 1 pkt. 

2) 2 pkt. 

3) 3 pkt. 

4) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 3 

 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Doświadczenie 

Wnioskodawcy  

LGD preferuje 

Wnioskodawców posiadających 

doświadczenie w realizacji i/lub 

roliczaniu projektów 

dofinansowanych z 

zewnętrznych źródeł: 

1) 1 projektu, 

2) 2 projektów, 

3) 3 i więcej projektów, 

4) Wnioskodawca nie posiada 

doświadczenia. 

 

1) 3 pkt. 

2) 4 pkt. 

3) 5 pkt. 

4) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 5 

 

Oświadczenie albo 

informacja 

Wnioskodawcy o 

posiadanym 

doświadczeniu. 

Racjonalność budżetu 

operacji 

LGD preferuje operacje, w 

których koszty są racjonalne i 

znajdują swoje uzasadnienie w 

załączonych ofertach, 

projektach, kosztorysach i 

innych dokumentach 

potwierdzających przyjęty 

poziom cen: 

1)  racjonalność i konieczność 

poniesienia wszystkich kosztów 

została odpowiednio 

udokumentowana, 

2) zaplanowane koszty nie 

zostały odpowiednio 

udokumentowane. 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 5 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu 

oraz załączniki (3 oferty 

kosztowe od 

potencjalnych 

dostawców/wykonawców 

usług, kosztorys 

inwestorski bądź inne 

dokumenty) 

Wpływ realizacji 

operacji na promocję 

LSR i LGD 

LGD preferuje operacje 

przyczyniające się w do 

promocji LSR i LGD: 

1)promocja na stronie www 

wnioskodawcy i/lub informacja 

na materiałach powielanych 

i/lub inne formy promocji o 

realizacji przedsięwzięcia w 

ramach LSR i udziale LGD, 

2) operacja nie zakłada 

1) 5 pkt. 

2) 0 pkt. 

 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 5 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu 

 

Informacja zgodna z 

wymogami księgi 

wizualizacji w PROW 

oraz obowiązkowa 

promocja LGD z 



promocji LSR i LGD, 

 

udziałem logotypu LGD. 

Operacja zapewnia 

zintegrowanie 

 

LGD preferuje operacje 

przyczyniające się w znacznym 

stopniu do zintegrowania: 

1) 1) podmiotów*, 

2) 2) zasobów**, 

3) 3) celów***, 

4) 4) nie dotyczy. 

* Operacja będzie realizowana 

przez podmioty z różnych 

sektorów, realizacja zakłada 

współpracę różnych podmiotów 

wykonujących cząstkowe 

zadania składające się na 

operację. 

** Operacja zakłada 

jednoczesne wykorzystanie 

różnych zasobów lokalnych, 

specyfiki obszaru, miejsc, 

obiektów oraz elementów 

stanowiących dziedzictwo 

przyrodnicze, historyczne i 

kulturowe 

*** W ramach operacji 

realizowane będą cele LSR, 

które są spójne, powiązane ze 

sobą oraz wzajemnie się 

uzupełniają. Cele LSR 

planowane do realizacji w 

ramach operacji będą tworzyć 

logiczne związki i wzajemnie 

na siebie oddziaływać. 

1) 1) 4 pkt. 

2) 2) 3 pkt. 

3) 3) 2 pkt. 

4) 4) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

– 9 

 

Kryterium weryfikowane 

w oparciu o treść 

wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

Doradztwo Biura LGD LGD preferuje 

wnioskodawców 

korzystających z doradztwa 

biura LGD na etapie 

przygotowania wniosku o 

dofinansowanie: 

1) wnioskodawca korzystał z 

doradztwa, 

2) wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa. 

1) 5 pkt 

2) 0 pkt. 

 

Maksymalna ilość 

punktów w 

ramach kryterium 

- 5 

 

 

Dokumentacja z biura 

LGD (np. lista 

wnioskodawców którym 

udzielono doradztwa w 

ramach odpowiedniego 

konkursu, karta 

doradztwa, listy ze 

spotkań informacyjnych i 

szkoleniowych). 

 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny: 68 

 

Minimalne wymagania 

Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

- Zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym oraz 

wskaźnikiem, 

- Spełnienie kryterium dostępowego (jeśli dotyczy) - Wnioskodawcą dla projektów związanych z 

rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej są podmioty nie należące do 

sektora finansów publicznych, 

- Uzyskanie minimum punktowego określonego dla operacji realizowanych w zakresie rozwoju 

infrastruktury: 20 punktów. 

 


