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KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD 

W RAMACH WDRAŻANIA LSR 
 

Lp. 
Kryteria oceny 

operacji 
Opis Uzasadnienie Punktacja 

 
Źródło weryfikacji 

 

1. 
Charakter 

wnioskodawcy 
Preferuje się projekty realizowane 
przez organizacje pozarządowe   

Kryterium pozwoli wzmocnić potencjał  
organizacji pozarządowych i wykorzystać dużą 
aktywność społeczną mieszkańców obszaru. 
Kryterium zapewnia osiągnięcie wskaźnika 

rezultatu Liczba organizacji pozarządowych objętych 
wsparciem w ramach LSR 

Wnioskodawcą projektu jest organizacja 
pozarządowa – 5 pkt. 
 

Wnioskodawcą nie jest organizacja pozarządowa – 
 1 pkt. 

Wniosek o przyznanie 
pomocy  

2. 

Wpływ projektu na 
zintegrowanie 
podmiotowe 

obszaru LGD  

Preferuje się projekty realizowane w 
partnerstwach powołanych na rzecz 
wzmocnienia kapitału społecznego 
lub rozwoju funkcji turystyczno – 

rekreacyjnych obszaru LGD  

Kryterium odnosi się do określonej w analizie 
SWOT szansie rozwoju obszaru LGD poprzez 

współpracę sieciową różnych podmiotów 
działających w dziedzinie turystyki lub na rzecz 
wzmocnienia kapitału społecznego. Kryterium 

zapewnia osiągnięcie wskaźników rezultatu Liczba 
partnerstw zaangażowanych w działania na rzecz 
wzmocnienia kapitału społecznego oraz Liczba 

partnerstw zaangażowanych w rozwój funkcji turystyczno 
– rekreacyjnych i promocję obszaru LGD  

Projekt będzie realizowany w międzysektorowym 
partnerstwie składającym się z minimum 2 
podmiotów - 5 pkt. 
 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 
składającym się z minimum 2 podmiotów z tego 
samego sektora -  2 pkt.  
 

Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie -                   
0 pkt.  

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy i 
załącznikach 

3. 
Wykorzystanie 

zasobów lokalnych 

Preferuje się  projekty przyczyniające 
się do lepszego wykorzystania 

zasobów lokalnych: 
walorów przyrodniczo – 

krajobrazowych, dziedzictwa 
kulturowego obszaru, istniejącej 

infrastruktury społecznej lub 
kulturalnej, zasobów ludzkich. 

Kryterium ogranicza słabą stronę obszaru 
określoną w diagnozie jaką jest niewystarczający 

stopień wykorzystania zasobów lokalnych  

Projekt wykorzystuje co najmniej dwa zasoby 
lokalne - 5 pkt. 
 

Projekt nie wykorzystuje zasobów lokalnych –   
0 pkt. 

Informacje zawarte w 
uzasadnieniu wniosku 
o przyznanie pomocy,  

4. 
Kompletność 

wniosku i 
załączników 

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 projektu 

Wniosek został wypełniony w wymaganym 
instrukcją zakresie i dołączono do niego 100% 

wymaganych załączników – 5 pkt. 
Wniosek został wypełniony w wymaganym 

instrukcją zakresie i dołączono do niego ponad 
50% wymaganych załączników – 2 pkt. 

Wniosek został wypełniony niekompletnie i 
dołączono do niego poniżej 50% wymaganych 

załączników – 0 pkt.   

Wniosek o przyznanie 
pomocy i załączniki 
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5. 

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 

6. 

Ukierunkowanie na 
zaspokojenie 
potrzeb grup 

defaworyzowanych 
określonych w LSR  

Preferuje się projekty, które wpłyną 
na zaspokojenie potrzeb osób z  

grup defaworyzowanych określonych 
w LSR 

Kryterium odnosi się do zidentyfikowanej w 
analizie SWOT słabej strony obszaru LGD jaką 

jest zbyt mała i mało zróżnicowana oferta 
kulturalna skierowana do społeczności lokalnych  

zwłaszcza do seniorów  i osób młodych. 
Kryterium zapewnia premiowanie działań 

skierowanych do osób zagrożonych  

Wnioskodawca w ramach projektu planuje 
realizację inicjatyw skierowanych do przedstawicieli 
grup defaworyzowanych – 3 pkt. 
 
 

Wnioskodawca w ramach realizacji projektu nie 
planuje realizacji inicjatyw skierowanych do 
przedstawicieli grup defaworyzowanych – 0 pkt. 

Informacje zawarte  
we wniosku o 

przyznanie pomocy i 
załącznikach 

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 26 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 17 

  


