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KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

W RAMACH  STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD „NASZE ROZTOCZE” 
 

Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? 
TAK NIE 

Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie  

Wzrost kapitału 

społecznego obszaru 

LGD 

Poprawa warunków dla rozwoju kapitału 

społecznego obszaru LGD 

Remonty i modernizacje obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego 

obszaru LGD 

  

Doposażenie obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD   

Nowoczesna i ekologiczna społeczność obszaru 

LGD 

Aktywni i ekologiczni mieszkańcy   

Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD   

Nowoczesne organizacje pozarządowe   

Wspieranie lokalnej 

gospodarki Naszego 

Roztocza 

Rozwój innowacyjnej aktywności gospodarczej 

mieszkańców LGD 
Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD 

  

Rozwój potencjału przedsiębiorstw w oparciu o 

rozwiązania innowacyjne 
Tworzenie nowych miejsc pracy 

  

Poprawa atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

LGD 

Zintegrowanie oferty turystycznej Naszego 

Roztocza  

Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obszaru LGD   

Poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD   

Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów    

Rozwój produktów i usług dla turystów   

Promocja turystyczna obszaru LGD   

Wspieranie turystyki aktywnej na obszarze LGD   

Czy projekt wpływa na osiągnięcie wskaźników produktu dla wybranego Przedsięwzięcia?  
  

Wnioskowany projekt jest zgodny z LSR?  
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Typ projektu: 

Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 

Lp. Kryterium  Opis Uzasadnienie Punktacja 
 

Źródło weryfikacji 

1. 

Wpływ projektu 
na wspieranie 

lokalnej 
gospodarki 

obszaru LGD 

Preferuje się projekty, w których oprócz 
samozatrudnienia w ramach założonej 

działalności gospodarczej, przewidziano 
utworzenie dodatkowych miejsc pracy  

Kryterium ma wpływ na większą liczbę utworzonych 
nowych miejsc pracy i pozwoli ograniczyć opisany w 
diagnozie problem związany z dużym bezrobociem                   
i niewystarczającą liczbą podmiotów gospodarczych 

generujących nowe miejsca pracy. Kryterium zapewnia 
osiągnięcie wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc 
pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych przez osoby z drup 

defaworyzowanych) 

 

W ramach realizacji projektu przewiduje 
się utworzenie dodatkowych miejsc pracy 

w liczbie min. ½ etatu - 2 pkt. 
 

W ramach realizacji projektu nie 
przewiduje się utworzenia dodatkowych 

miejsc pracy – 1 pkt. 

Informacje zawarte 
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach  

2. 
Status 

wnioskodawcy 

Preferuje się projekty składane przez 
przedstawicieli grup defaworyzowanych pod 
względem dostępu do rynku pracy tj. osoby 
do 35 roku życia, osoby po 50 roku życia, 

osoby bezrobotne 

Kryterium wpływa na poprawę dostępu do rynku pracy 
dla przedstawicieli grup defaworyzowanych określonych 
w LSR. Zgodnie z diagnozą na obszarze LGD wskazano 

na duże problemy ze znalezieniem pracy szczególnie 
wśród osób młodych i po 50 roku życia. Kryterium 

zapewnia osiągnięcie wskaźnika rezultatu Liczba nowych 
podmiotów gospodarczych (w tym liczba podmiotów założonych 

przez osoby z grup defaworyzowanych.) 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną 
 – 3 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną w 
wieku do 35 lat lub po 50 roku życia  

– 5 pkt. 
Wnioskodawca jest osobą pracującą w 
wieku do 35 lat lub po 50 roku życia  

– 2 pkt. 
Wnioskodawca nie jest przedstawicielem 

grupy defaworyzowanej – 1 pkt. 

Informacje zawarte 
we wniosku o 

przyznanie pomocy, 
zaświadczenie z 

PUP 

3. 
Kwalifikacje 

wnioskodawcy 

Preferuje są wnioskodawców posiadających 
doświadczenie zawodowe, wykształcenie 

kierunkowe lub inne kwalifikacje do 
prowadzenia danego typu działalności 

Kryterium pozwala ocenić stopień przygotowania 
wnioskodawcy do prowadzenia działalności 

gospodarczej, co zwiększy szanse na utrzymanie się 
podmiotu na rynku i ograniczy wskazany w diagnozie 

problem związany z niską przeżywalnością 
nowoutworzonych przedsiębiorstw na obszarze LGD.  

Wnioskodawca posiada doświadczenie 
zawodowe zbieżne z zakresem planowanej 

działalności – 3 pkt. 
Wnioskodawca posiada udokumentowaną 

wiedzę zbieżną z zakresem planowanej 
działalności – 2 pkt. 

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia 
ani wiedzy z zakresu planowanej 

działalności – 0 pkt. 

Dokumenty 
dołączone do 

wniosku o 
przyznanie pomocy 
– świadectwa pracy, 
dyplomy, certyfikaty 

itp. 

4. 

Doradztwo 
świadczone 
przez Biuro 

LGD 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 
skorzystali z doradztwa świadczonego w 

Biurze LGD lub uczestniczyli w 
organizowanych przez LGD szkoleniach 
dotyczących poprawnego przygotowania 

wniosku o przyznanie pomocy 

Kryterium jest uzasadnione lepszym przygotowaniem 
wniosku do realizacji i spełnieniem kryteriów istotnych z 

punktu widzenia realizacji założeń i celów Strategii    

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa 
świadczonego w Biurze LGD lub 

uczestniczył w szkoleniach 
organizowanych przez LGD- 2 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i 
nie uczestniczył w szkoleniach 

organizowanych przez LGD - 0 pkt. 

Rejestry 
udzielonego 
doradztwa 

prowadzone przez 
Biuro LGD, listy 

uczestników 
szkoleń 

5. 

Zgłoszenie 
propozycji 
projektu w 
procesie 

przygotowania 
lub wdrażania 

Preferuje się projekty, których 
wnioskodawcy angażowali się w proces 

przygotowania LSR i dla których w ramach 
procesu budowy LSR złożono Arkusze 

pomysłów oraz projekty, dla których w trakcie 
wdrażania LSR w terminach określonych 

Kryterium wynika z partycypacyjnego charakteru 
opracowania i realizacji LSR  i premiuje aktywność 

mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD w procesie 
przygotowania i wdrażania LSR   

Wnioskodawca w procesie przygotowania 
LSR w terminie określonym przez LGD 

złożył Arkusz pomysłu dotyczący 
wnioskowanego projektu – 5 pkt. 

Wnioskodawca w procesie wdrażania LSR 
w terminie określonym przez LGD złożył 

Rejestry Arkuszy 
pomysłów 

prowadzone przez 
Biuro LGD  
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LSR przez LGD złożono Arkusze pomysłów przed 
planowanymi naborami wniosków 

Arkusz pomysłu dotyczący wnioskowanego 
projektu – 3 pkt. 

Wnioskodawca nie złożył Arkusza pomysłu 
dotyczącego wnioskowanego projektu  

– 0 pkt. 

5. 

Realizacja 
operacji 

przewiduje 
zastosowanie 

rozwiązań 
sprzyjających 

ochronie 
środowiska lub 

klimatu 

Preferuje się projekty przewidujące 
zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska i klimatu 

Kryterium wpłynie na zagwarantowanie realizacji 
projektu w sposób uwzględniający wymogi ochrony 

środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

Realizacja operacji przewiduje 
zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu - 5 pkt. 
Realizacja operacji nie przewiduje 

zastosowania rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt. 

Załączniki do 
wniosku o 

przyznanie pomocy  

6. 
Gotowość 
projektu do 

realizacji  

Preferuje się projekty z kompletnie 
wypełnionym wnioskiem o przyznanie 

pomocy i zawierające wszystkie wymagane 
załączniki  

Kryterium wynika z konieczności skrócenia czasu oceny 
formalnej wniosku i premiuje wnioskodawców rzetelnie 

przygotowanych do realizacji projektów 

Wniosek jest przygotowany do realizacji 
tzn. został wypełniony w wymaganym 

instrukcją zakresie i dołączono do niego 
wszystkie wymagane załączniki – 5 pkt. 

Wniosek nie jest przygotowany do 
realizacji tzn. został wypełniony 

niekompletnie i nie zostały dołączone 
wymagane załączniki – 0 pkt.   

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

i załączniki 

7. 

Informowanie o 
uzyskanej 
pomocy w 

ramach 
wdrażania LSR 

Preferuje się projekty, w których 
zaplanowano działania informujące o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania LSR 
zawierające logo LGD „Nasze Roztocze” 

Kryterium wynika z dążenia do większej 
rozpoznawalności LGD i promocji efektów wdrażania 

LSR 

We wniosku o przyznanie pomocy 
zaplanowano działania informujące o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania 
LSR zawierające logo LGD – 3 pkt. 

We wniosku o przyznanie pomocy nie 
zaplanowano działań informujących o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania 
LSR  – 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 

8a. 

Innowacyjny 
charakter 
projektu 

(dla projektów z 
zakresu 

Przedsięwzięcia 
2.1.1. Wsparcie 

zakładania 
działalności 

gospodarczej  na 
obszarze LGD) 

 
Preferuje się projekty innowacyjne. 

Innowacyjność w LSR jest definiowana 
jako wprowadzenie w firmach nowego 

produktu, usługi lub procesu, przy 
tworzeniu których duże znaczenie będzie 
miało wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, prac związanych ze zmniejszeniem 
energochłonności budynków i maszyn lub 

produkcja produktów przyjaznych 
środowisku (np. biodegradowalnych). 

Innowacyjność w LSR uzasadniona jest 
realizacją procesów inwestycyjnych z 

uwzględnianiem racjonalnego korzystania z 

 
Kryterium wynika z dążenia do promocji działań 

innowacyjnych i zapewnienia jak największego udziału 
projektów innowacyjnych we realizacji działań w ramach 
LSR, co wpłynie na ograniczenie zidentyfikowanych w 

diagnozie problemów obszaru związanych ze słabo 
rozwiniętym sektorem przemysłu i niewielką 

innowacyjnością przedsiębiorstw. Dodatkowo kryterium 
wynika ze zgłoszonych w procesie opracowania LSR 

potrzeb dotyczących poprawy efektywności 
energetycznej sektora prywatnego oraz wykorzystania 
sprzyjających warunków do rozwoju OZE. Kryterium 

zapewnia osiągnięcie wskaźnika produktu Liczba projektów 
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym liczba 

Projekt ma charakter innowacyjny 
 - 5 pkt. 

 
Projekt nie ma charakteru innowacyjnego  

- 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
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unikatowych zasobów przyrodniczych i ich 
ochrony przed zmianami środowiska i 

klimatu, co jest podejściem dotychczas nie 
stosowanym w dokumentach strategicznych 

wdrażanych na obszarze LGD. 

projektów ukierunkowanych na innowacje) 

8b. 

Wpływ projektu 
na zintegrowanie 

gospodarcze 
obszaru LGD 

(dla projektów z 
zakresu 

Przedsięwzięcia 
3.1.3. Tworzenie 

produktów 
turystycznych i 

usług dla turystów) 
 

Preferuje się projekty przyczyniające się do 
zintegrowania gospodarczego obszaru 

LGD w ramach kluczowych branż 
działalności – tj. realizowane w ramach 

jednej z branż mających największy wpływ 
na zidentyfikowany w LSR kierunek rozwoju 

gospodarczego obszaru LGD: 
- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 

- kultura, rozrywka i rekreacja 
- pozostałe usługi dla turystów 

Kryterium odnosi się do zidentyfikowanej w diagnozie 
potrzeby budowania zintegrowanej oferty turystycznej 
obszaru. Jednym z elementów tej oferty są produkty i 
usługi turystyczne. Dodatkowo kryterium wynika ze 

wspierania priorytetowych branż działalności 
gospodarczej  wskazanych w partycypacyjnym procesie 
opracowywania LSR. Kryterium zapewnia osiągnięcie 

wskaźnika produktu Liczba projektów polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z branży turystycznej i usług 

dla turystów. 

Projekt zapewnia zintegrowanie 
gospodarcze obszaru  LGD  - 5 pkt. 

 
Projekt nie zapewnia zintegrowania 

gospodarczego obszaru LGD  - 0 pkt. 

 
Informacje zawarte  

we wniosku o 
przyznanie pomocy 

SUMA PUNKTÓW 
 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 30 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 18 
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Typ projektu: 

Rozwijanie działalności gospodarczej 

Lp. Kryterium Opis Uzasadnienie Punktacja 

 
Źródło weryfikacji 

 

1. 

Wpływ projektu na 
wspieranie lokalnej 
gospodarki obszaru 

LGD 

Preferuje się projekty, w których przewidziano 
utworzenie większej liczby miejsc pracy niż 

wymagane minimum 

Kryterium ma wpływ na większą liczbę 
utworzonych nowych miejsc pracy i pozwoli 

ograniczyć opisany w diagnozie problem 
związany z dużym bezrobociem   i 
niewystarczającą liczbą podmiotów 

gospodarczych generujących nowe miejsca 
pracy. Kryterium zapewnia osiągnięcie 

wskaźnika rezultatu Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych dla osób z 

grup defaworyzowanych.) 

 

W ramach realizacji projektu powstanie 
więcej niż 1 miejsce pracy - 5 pkt. 

 

W ramach realizacji projektu powstanie 1 
miejsce pracy - 1 pkt. 

Informacje zawarte 
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach  

2. 
Wpływ projektu na 

sytuację grup 
defaworyzowanych 

Preferuje się projekty  w których przewidziano 
utworzenie miejsca pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych pod względem dostępu do 
rynku pracy tj. osoby do 35 roku życia, osoby 

po 50 roku życia, osoby bezrobotne 

Kryterium wpływa na poprawę dostępu do 
rynku pracy dla przedstawicieli grup 

defaworyzowanych. W diagnozie wskazano na 
niewystarczającą liczbę podmiotów 

gospodarczych generujących nowe miejsca 
pracy zwłaszcza dla osób młodych i po 50 roku 

życia. Kryterium zapewnia osiągnięcie 
wskaźnika rezultatu Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych dla osób z 

grup defaworyzowanych.)  

Wnioskodawca zobowiązał się do 
utworzenia miejsca pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej – 5 pkt. 
 

Wnioskodawca nie zobowiązał się do 
utworzenia miejsca pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej – 0 pkt. 

Oświadczenie 
wnioskodawcy 

3. 
Wkład własny 
beneficjenta 

Preferuje się projekty, w których wkład własny 
beneficjenta jest wyższy niż minimalny 
wymagany dla danego typu operacji i 

beneficjenta 

Kryterium jest uzasadnione ograniczoną 
wysokością środków finansowych dostępnych w 
ramach LSR w stosunku do potrzeb lokalnych. 
Większy wkład własny oznacza więcej środków 
finansowych pozostałą do rozdysponowania na 

wsparcie innych projektów. 

Wkład własny beneficjenta jest większy nić 
minimalny wymagany dla danego typu 

operacji i beneficjenta - 2 pkt. 
 

Wkład własny beneficjenta jest na poziomie 
wymaganego minimum dla danego typu 

operacji i beneficjenta  - 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach 

4. 
Wnioskowana kwota 

pomocy 

Preferuje się projekty, w których wnioskowana 
kwota pomocy jest niższa niż maksymalna 

dostępna dla danego działania i typu 
beneficjenta 

Kryterium jest uzasadnione ograniczoną 
wysokością środków finansowych dostępnych w 

ramach LSR Mniejsza wnioskowana kwota 
pomocy umożliwi realizację większej liczby 

projektów. 

Wnioskowana kwota pomocy jest niższa niż 
200 tys. zł – 3 pkt. 

 

Wnioskowana kwota pomocy jest równa lub 
wyższa 200 tys. zł - 1 pkt. 

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

i załączniki 

5. 
Doradztwo 

świadczone przez 
Biuro LGD 

Preferuje się wnioskodawców, którzy skorzystali 
z doradztwa świadczonego w Biurze LGD lub 
uczestniczyli w organizowanych przez LGD 

szkoleniach dotyczących poprawnego 
przygotowania wniosku o przyznanie pomocy 

Kryterium jest uzasadnione lepszym 
przygotowaniem wniosku do realizacji i 

spełnieniem kryteriów istotnych z punktu 
widzenia realizacji założeń i celów Strategii    

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa 
świadczonego w Biurze LGD lub 

uczestniczył w szkoleniach organizowanych 
przez LGD - 2 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i 
nie uczestniczył w szkoleniach 

organizowanych przez LGD - 0 pkt. 

Rejestry 
udzielonego 
doradztwa 

prowadzone przez 
Biuro LGD, listy 

uczestników 
szkoleń 
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6. 

Realizacja operacji 
przewiduje 

zastosowanie 
rozwiązań 

sprzyjających 
ochronie środowiska 

lub klimatu 

Preferuje się projekty przewidujące 
zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska i klimatu 

Kryterium wpłynie na zagwarantowanie 
realizacji projektu w sposób uwzględniający 

wymogi ochrony środowiska i przeciwdziałania 
zmianom klimatu 

Realizacja operacji przewiduje zastosowanie 
rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu - 5 pkt. 

Realizacja operacji nie przewiduje 
zastosowania rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt. 

Załączniki do 
wniosku o 

przyznanie pomocy  

7. 

Zgłoszenie 
propozycji projektu 

w procesie 
przygotowania lub 

wdrażania LSR 

Preferuje się projekty, których wnioskodawcy 
angażowali się w proces przygotowania LSR i 

dla których złożono Arkusze pomysłów w ramach 
procesu budowania LSR oraz projekty, dla 

których w terminach określonych przez LGD 
złożono Arkusze pomysłów przed planowanymi 

naborami wniosków 

Kryterium wynika z partycypacyjnego 
charakteru opracowania i realizacji LSR  i 
premiuje zaangażowanie mieszkańców i 
podmiotów z obszaru LGD w proces 

przygotowania i wdrażania LSR   

Wnioskodawca w procesie przygotowania 
LSR w terminie określonym przez LGD 

złożył Arkusz pomysłu dotyczący 
wnioskowanego projektu – 5 pkt. 

Wnioskodawca w procesie wdrażania LSR      
w terminie określonym przez LGD złożył 
Arkusz pomysłu dotyczący wnioskowanego 

projektu – 3 pkt. 
Wnioskodawca nie złożył Arkusza pomysłu 

dotyczącego wnioskowanego projektu                       
– 0 pkt. 

Rejestry Arkuszy 
pomysłów 

prowadzone przez 
Biuro LGD  

7. 
Gotowość projektu 

do realizacji  

Preferuje się projekty z kompletnie 
wypełnionym wnioskiem o przyznanie pomocy i 

zawierające wszystkie wymagane załączniki  

Kryterium wynika z konieczności skrócenia 
czasu oceny formalnej wniosku i premiuje 

wnioskodawców rzetelnie przygotowanych do 
realizacji projektów 

Wniosek jest przygotowany do realizacji tzn. 
został wypełniony w wymaganym instrukcją 

zakresie i dołączono do niego wszystkie 
wymagane załączniki – 5 pkt. 

Wniosek nie jest przygotowany do realizacji 
tzn. został wypełniony niekompletnie i nie 

zostały dołączone wymagane załączniki                 
– 0 pkt.   

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

i załączniki 

8. 

Informowanie o 
uzyskanej pomocy w 

ramach wdrażania 
LSR 

Preferuje się  projekty, w których zaplanowano 
działania informujące o pomocy uzyskanej w 
ramach wdrażania LSR zawierające logo LGD 

„Nasze Roztocze” 

Kryterium wynika z dążenia do większej 
rozpoznawalności LGD i promocji efektów 

wdrażania LSR 

We wniosku o przyznanie pomocy 
zaplanowano działania informujące o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania LSR 
zawierające logo LGD – 3 pkt. 

 

We wniosku o przyznanie pomocy nie 
zaplanowano działań informujących o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania LSR  
– 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 

9a. 

Innowacyjny 
charakter projektu 
(dla projektów z 

zakresu 
Przedsięwzięcia 
2.2.1. Tworzenie 

nowych miejsc pracy) 

Preferuje się projekty innowacyjne. 
Innowacyjność w LSR jest definiowana jako 
wprowadzenie w firmach nowego produktu, 

usługi lub procesu, przy tworzeniu których duże 
znaczenie będzie miało wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, prac związanych 
ze zmniejszeniem energochłonności budynków 
i maszyn lub produkcja produktów przyjaznych 

środowisku (np. biodegradowalnych). 
Innowacyjność w LSR uzasadniona jest 

Kryterium wynika z dążenia do promocji 
działań innowacyjnych i zapewnienia jak 

największego udziału projektów innowacyjnych 
we realizacji działań w ramach LSR, co wpłynie 
na ograniczenie zidentyfikowanych w diagnozie 

problemów obszaru związanych ze słabo 
rozwiniętym sektorem przemysłu i niewielką 

innowacyjnością przedsiębiorstw. Dodatkowo 
kryterium wynika ze zgłoszonych w procesie 

opracowania LSR potrzeb dotyczących poprawy 

Projekt ma charakter innowacyjny - 5 pkt. 
 

Projekt nie ma charakteru innowacyjnego  
- 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach 
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realizacją procesów inwestycyjnych z 
uwzględnianiem racjonalnego korzystania z 
unikatowych zasobów przyrodniczych i ich 

ochrony przed zmianami środowiska i klimatu, 
co jest podejściem dotychczas nie stosowanym 
w dokumentach strategicznych wdrażanych na 

obszarze LGD. 

efektywności energetycznej sektora prywatnego 
oraz wykorzystania sprzyjających warunków do 
rozwoju OZE. Kryterium zapewnia osiągnięcie 
wskaźnika produktu Liczba projektów polegających 
na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w tym liczba 

projektów ukierunkowanych na innowacje) 

9b. 

Wpływ projektu na 
zintegrowanie 
gospodarcze 

obszaru LGD (dla 
projektów z zakresu 

Przedsięwzięcia 
3.1.4. Rozwój 

produktów turystycznych 
i usług dla turystów) 

 

Preferuje się projekty przyczyniające się do 
zintegrowania gospodarczego obszaru LGD 
w ramach kluczowych branż działalności – tj. 

realizowane w ramach jednej z branż mających 
największy wpływ na zidentyfikowany w LSR 

kierunek rozwoju gospodarczego obszaru LGD: 
- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 

- kultura, rozrywka i rekreacja 
- pozostałe usługi dla turystów 

Kryterium odnosi się do zidentyfikowanej w 
diagnozie potrzeby budowania zintegrowanej 

oferty turystycznej obszaru. Jednym z 
elementów tej oferty są produkty i usługi 

turystyczne. Dodatkowo kryterium wynika ze 
wspierania priorytetowych branż działalności 
gospodarczej  wskazanych w partycypacyjnym 

procesie opracowywania LSR. Kryterium 
zapewnia osiągnięcie wskaźnika produktu Liczba 

projektów polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa z branży turystycznej i usług dla 

turystów. 

Projekt zapewnia zintegrowanie 
gospodarcze obszaru  LGD  - 5 pkt. 

 

Projekt nie zapewnia zintegrowania 
gospodarczego obszaru LGD  - 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy 
i załącznikach 

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 35 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Typ projektu: 

Rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej  

Lp. 
Kryteria oceny 

operacji 
Opis Uzasadnienie Punktacja 

 
Źródło weryfikacji 

 

1. 

Realizacja projektu na 
obszarach 

zamieszkałych przez 
mniejszą liczbę 

ludności 

Preferuje się projekty realizowane na 
obszarach zamieszkałych przez mniej niż 

5 tys. mieszkańców 

Kryterium wynika z potrzeby 
zapewnienia równoległego rozwoju 

funkcji turystycznych całego obszaru 
LGD ze szczególnym uwzględnieniem 
mniejszych miejscowości, co wpłynie 
za zintegrowanie oferty turystycznej.  

Miejscem realizacji projektu jest miejscowość 
zamieszkała przez mniej niż 5 tys. osób - 2 pkt. 

 

Miejscem realizacji projektu jest miejscowość 
zamieszkała przez więcej niż 5 tys. osób - 1 pkt. 

 

Informacje zawarte we 
wniosku o przyznanie 

pomocy 

2. 
Komplementarność 

projektu 

Preferuje się  projekty stanowiące 
uzupełnienie, rozbudowę lub powiązanie 

zakresowe realizowanych lub 
zrealizowanych na obszarze LGD 
projektów, zwłaszcza w ramach 

wdrażania LSR na lata 2008 – 2015 lub 
LSR na lata 2016 - 2022   

Kryterium ogranicza słabą stronę 
obszaru określoną w diagnozie jaką jest 

małe zintegrowanie działań 
poszczególnych gmin i podmiotów 

zajmujących się turystyką i jest 
uzasadnione koniecznością 

wzmocnienia oddziaływania projektów  
realizowanych w ramach LSR 

Projekt jest komplementarny z innym działaniem 
realizowanym lub zrealizowanym w ramach 

wdrażania LSR LGD „Nasze Roztocze” - 5 pkt. 
 

Projekt jest komplementarny z innym działaniem 
realizowanym lub zrealizowanym na obszarze LGD –  

3 pkt. 
 

Informacje zawarte w 
uzasadnieniu wniosku o 

przyznanie pomocy, 
rejestry LGD 

3. 
Doradztwo 

świadczone przez 
Biuro LGD 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 
skorzystali z doradztwa świadczonego w 

Biurze LGD lub uczestniczyli w 
szkoleniach dotyczących poprawnego 
przygotowania wniosku o przyznanie 
pomocy, organizowanych przez LGD 

Kryterium jest uzasadnione lepszym 
przygotowaniem wniosku do realizacji 

i spełnieniem kryteriów istotnych z 
punktu widzenia realizacji założeń i 

celów Strategii    

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego 
w Biurze LGD lub uczestniczył w szkoleniach 

organizowanych przez LGD - 2 pkt. 
 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i nie 
uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez 

LGD - 0 pkt. 

Rejestry udzielonego 
doradztwa prowadzone 
przez Biuro LGD, listy 
uczestników szkoleń 

4. 

Realizacja operacji 
przewiduje 

zastosowanie 
rozwiązań 

sprzyjających ochronie 
środowiska lub 

klimatu 

Preferuje się projekty przewidujące 
zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska i klimatu 

Kryterium wpłynie na 
zagwarantowanie realizacji projektu w 

sposób uwzględniający wymogi 
ochrony środowiska i przeciwdziałania 

zmianom klimatu 

Realizacja operacji przewiduje zastosowanie 
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu - 5 pkt. 
Realizacja operacji nie przewiduje zastosowania 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
klimatu – 0 pkt. 

Załączniki do wniosku o 
przyznanie pomocy  

5. 
Gotowość projektu do 

realizacji  

Preferuje się projekty z kompletnie 
wypełnionym wnioskiem o przyznanie 

pomocy i zawierające wszystkie 
wymagane załączniki  

Kryterium wynika z konieczności 
skrócenia czasu oceny formalnej 

wniosku i premiuje wnioskodawców 
rzetelnie przygotowanych do realizacji 

projektów 

Wniosek jest przygotowany do realizacji tzn. został 
wypełniony w wymaganym instrukcją zakresie i 

dołączono do niego wszystkie wymagane załączniki – 
5 pkt. 

Wniosek nie jest przygotowany do realizacji tzn. 
został wypełniony niekompletnie i nie zostały 

dołączone wymagane załączniki – 0 pkt.   

Wniosek o przyznanie 
pomocy i załączniki 
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6. 

Zgłoszenie propozycji 
projektu w procesie 
przygotowania lub 

wdrażania LSR 

Preferuje się projekty, których 
wnioskodawcy angażowali się w proces 

przygotowania LSR i dla których 
złożono Arkusze pomysłów w ramach 

procesu budowania LSR oraz projekty, 
dla których w terminach określonych 
przez LGD złożono Arkusze pomysłów 

przed planowanymi naborami wniosków 

Kryterium wynika z partycypacyjnego 
charakteru opracowania i realizacji LSR  

i premiuje zaangażowanie 
mieszkańców i podmiotów z obszaru 

LGD w proces przygotowania i 
wdrażania LSR   

Wnioskodawca w procesie przygotowania LSR w 
terminie określonym przez LGD złożył Arkusz 

pomysłu dotyczący wnioskowanego projektu – 5 pkt. 
Wnioskodawca w procesie wdrażania LSR w terminie 

określonym przez LGD złożył Arkusz pomysłu 
dotyczący wnioskowanego projektu – 3 pkt. 
Wnioskodawca nie złożył Arkusza pomysłu 

dotyczącego wnioskowanego projektu – 0 pkt. 

Rejestry Arkuszy pomysłów 
prowadzone przez Biuro 

LGD  

6. 

Informowanie o 
uzyskanej pomocy w 

ramach wdrażania 
LSR 

Preferuje się projekty, w których 
zaplanowano działania informujące o 

pomocy uzyskanej w ramach wdrażania 
LSR zawierające logo LGD „Nasze 

Roztocze” 

Kryterium wynika z dążenia do 
większej rozpoznawalności LGD i 
promocji efektów wdrażania LSR 

We wniosku o przyznanie pomocy zaplanowano 
działania informujące o pomocy uzyskanej w ramach 

wdrażania LSR zawierające logo LGD – 3 pkt. 
 

We wniosku o przyznanie pomocy nie zaplanowano 
działań informujących o pomocy uzyskanej w ramach 

wdrażania LSR  – 0 pkt. 

Informacje zawarte  we 
wniosku o przyznanie 

pomocy 

7. 

Wpływ projektu na 
zintegrowanie 

podmiotowe obszaru 
LGD  

Preferuje się projekty realizowane w 
partnerstwie powołanym na rzecz 

rozwoju funkcji turystyczno – 
rekreacyjnych obszaru LGD  

Kryterium odnosi się do określonej w 
diagnozie potrzeby budowania 

partnerstw w zakresie rozwoju  funkcji 
turystycznych obszaru. Kryterium 

zapewni osiągnięcie wskaźnika 
rezultatu Liczba partnerstw 

zaangażowanych w rozwój funkcji turystyczno 
– rekreacyjnych i promocję obszaru LGD 

Projekt jest realizowany w międzysektorowym 
partnerstwie składającym się z minimum 2 

podmiotów - 5 pkt. 
 

Projekt jest realizowany w partnerstwie składającym 
się z minimum 2 podmiotów z tego samego sektora -  

2 pkt. 

Informacje zawarte  we 
wniosku o przyznanie 
pomocy i załącznikach 

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 27 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


