
Kryteria wyboru operacji 

 

W odniesieniu do „Małych projektów” będą stosowane następujące kryteria oceny wniosku : 

1) Liczba mieszkańców obszaru korzystających z efektów operacji: 

- do 500 mieszkańców - 0 pkt 

- powyżej 500 mieszkańców – 1 pkt. 

      Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W20) preferujące uczestnictwo  

      jak największej liczby mieszkańców w realizację jak i korzystanie z efektów operacji. 

 

2) Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- do 15 tys. zł - 1 pkt. 

- powyżej 15 tys. zł – 0 pkt. 

      Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W3, W14, W18) wskazujące na  

      konieczność pomocy większej liczbie wnioskodawców borykających się z brakiem źródeł  

      finansowania planowanych inwestycji rozwojowych 

3) Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 

- nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji – 1 pkt. 

- więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji – 0 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W3, T8) wskazujące na 

 konieczność pomocy większej liczbie wnioskodawców borykających się z brakiem źródeł  

finansowania planowanych inwestycji rozwojowych jak i trudnościami finansowania 

 infrastruktury społecznej przez samorządy lokalne. 

4) Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników 

stanowiących mocne strony obszaru (maksymalnie 4 pkt.) 

- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 1 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S6,O1,O8, O5, T3) 

wskazujące na niewystarczające wykorzystanie czynników stanowiące mocne strony 

obszaru jakim jest z pewnością walory przyrodniczo-krajobrazowe jak i konieczność 

zachowania tych walorów przed degradacją. 

- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 1 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S29) wskazujące na 

niewystarczające wykorzystanie czynników stanowiące mocne strony obszaru jakim 

jest z pewnością dziedzictwo historyczno-kulturowe jak i konieczność zachowania 

tych walorów przed degradacją oraz lepszego ich wykorzystania. 



- integracji społeczności lokalnej, silnych więzi sąsiedzkich – 1 pkt 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S27) wskazujące na 

konieczność wykorzystania jeszcze bardziej mocnej integracji społecznej 

mieszkańców. 

- aktywności liderów lokalnych - 1 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (S14) wskazujące na 

niewystarczające wykorzystanie czynników stanowiące mocne strony obszaru jakim 

jest z pewnością aktywność poszczególnych jednostek w działalność społeczną. 

- realizacja operacji nie przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników 

stanowiących mocne strony obszaru – 0 pkt. 

5) Realizacja operacji przyczyni się do: 

-  wzrostu aktywności społecznej mieszkańców – 1 pkt.  

- nie przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców – 0 pkt. 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W17) wskazujące na 

konieczność pobudzenia aktywności całej społeczności zamieszkującej teren działania 

LGD . 

6) Wnioskodawca jest członkiem LGD „Partnerstwo dla rozwoju”: 

Kryterium mierzalne. Adekwatne do analizy SWOT (W17) ujawniające 

niedostateczne zaangażowanie społeczności lokalnej obszaru LGD w działalność 

społeczną. 

- jest członkiem LGD – 1 pkt. 

- nie jest członkiem  LGD – 0 pkt. 

7) Uzasadnienie wniosku. 

             Kryterium mierzalne. Adekwatne do zakładanych celów w Lokalnej Strategii  

             Rozwoju  podkreślające zasadność operacji oraz jej adekwatność do zaistniałej 

             sytuacji.  

             - projekt rzetelnie uzasadniony  poparty wynikami badań, danymi statystycznymi, 

               zdjęciami, analizą sytuacyjną  3 - 5 pkt  

             - projekt wystarczająco uzasadniony  1 - 2 pkt 

             - projekt niewystarczająco uzasadniony 0 pkt 

8) Każda operacja aby mogła zostać uznana za spełniającą kryteria wyboru musi uzyskać 

    w ocenie minimum 3 pkt. 

 


