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Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD,  

OKREŚLONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU,  

W TYM KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OCENIA SIĘ UZASADNIENIE 

REALIZACJI OPERACJI W RAMACH LSR 
- dla operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW 

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. 

Lp. Kryterium Opis Punkty 

1. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje się Wnioskodawców, którzy posiadają 
doświadczenie w realizacji projektów ze środków 
zewnętrznych. Pod uwagę bierze się projekty, których 
realizacja zakończyła się w ciągu ostatnich 5 lat od daty 
złożenia wniosku. 

 powyżej 3 projektów – 3 pkt 

 2–3 projekty – 2 pkt 

 1 projekt – 1 pkt 

 żadnego projektu – 0 pkt 

2. Uzasadnienie realizacji 

operacji w ramach LSR 

Preferuje się operacje, przyczyniające się w jakim 
największym stopniu do osiągnięcia wskaźników 
określonych w LSR, co stanowi uzasadnienie realizacji 
operacji w ramach LSR. 

 0-10 pkt 

3. 

Operacja zakłada 

wykorzystanie lokalnych 

zasobów: Preferuje się operacje zakładające największe 
wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, 
kulturowych, historycznych i kapitału ludzkiego (w trakcie i 
wyniku realizacji operacji). 

 
 

- przyrodniczych  0-3 pkt 

- kulturowych  0-3 pkt 

- historycznych  0-3 pkt 

- kapitału ludzkiego  0-3 pkt 

4. Udział kwoty wkładu 

własnego 

Preferuje się operacje, w których zakłada się najwyższy 
udział kwoty wkładu własnego do całkowitej wartości 
kosztów kwalifikowanych operacji. 

 powyżej 25% wkładu własnego –  
6 pkt 

 powyżej 20 do 25% wkładu 
własnego – 4 pkt 

 do 20% wkładu własnego – 0 pkt 

5. 
Wykorzystanie logotypu 

LGD w realizacji i promocji 

operacji 

Preferuje się operacje, w których zakłada się 
wykorzystanie logotypu LGD w działaniach związanych z 
realizacją i promocją operacji. 

 0-4 pkt 

6. Korzystanie z doradztwa 

LGD 

Preferuje się Wnioskodawców korzystających z doradztwa 
dotyczącego naboru wniosków w bieżącym konkursie, 
świadczonego przez LGD (eksperci i pracownicy LGD). 
Wnioskodawca może korzystać z doradztwa osobiście lub 
przez podmiot/osobę sporządzającą wniosek o przyznanie 
pomocy, co jest zaznaczane w karcie doradztwa. Pod 
uwagę nie bierze się doradztwa w dniu złożenia wniosku, a 
także doradztwa telefonicznego oraz elektronicznego. 

 korzystał – 1 pkt 

 nie korzystał – 0 pkt 
 

7. 
Członkostwo w LGD 

Preferuje się Wnioskodawców, którzy na dzień złożenia 
wniosku są członkami Lokalnej Grupy Działania „Bory 
Tucholskie” i mają na bieżąco opłacone składki 
członkowskie. 

 Wnioskodawca jest członkiem 
LGD i ma na bieżąco opłacone 
składki członkowskie – 4 pkt 

 Wnioskodawca jest członkiem 
LGD i nie ma na bieżąco 
opłaconych składek 
członkowskich lub nie jest 
członkiem LGD – 0 pkt 

8. Wsparcie na realizację 

innej operacji 

Preferuje się Wnioskodawców, którzy nie otrzymali do tej 
pory wsparcia na realizację innej operacji w ramach LSR 
(nie podpisali umowy do dnia złożenia wniosku). 

 nie otrzymał – 4 pkt 

 otrzymał – 0 pkt 

 MAX: 44 pkt 

Minimalna liczba punktów niezbędnych do 
wyboru operacji przez LGD 

MIN: 22 pkt 

 


