
 
 
 

 

 

Karta zmian oceny lokalnych kryteriów – projekty grantowe – infrastruktura, wzmocnienie kapitału społecznego, promocja tury-

styczna obszaru. 
 

Lp. Wersja poprzednia Wersja poprawiona Uzasadnienie 

1. Kryterium 1: 

 

Grantobiorca jest członkiem LGD – 5 pkt 

Grantobiorca nie jest członkiem LGD – 0 

pkt 

Kryterium 1: 

Grantobiorca jest członkiem LGD i ma opła-

coną składkę członkowską – 5 pkt 

Grantobiorca nie jest członkiem LGD lub 

nie ma opłaconej składki członkowskiej – 0 

pkt 

1) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

2. Kryterium 2: 

 

Grantobiorca przewidział wykorzystanie 

logotypu LGD zgodnie z wytycznymi - 2 

pkt 

Grantobiorca nie przewidział wykorzysta-

nia logotypu LGD zgodnie z wytycznymi - 

0 pkt 

 

Potwierdzeniem jest opis we wniosku ze 

wskazaniem w ramach jakich działań. 

Działanie informujące, które wpływa na 

rozpowszechnianie nazwy i logotypu LGD 

Dolina Noteci. 

Kryterium 2: 

 

Grantobiorca przewidział wykorzystanie lo-

gotypu LGD zgodnie z wytycznymi - 2 pkt 

Grantobiorca nie przewidział wykorzystania 

logotypu LGD zgodnie z wytycznymi - 0 

pkt 

 

Potwierdzeniem jest opis we wniosku ze 

wskazaniem w ramach jakich działań. Dzia-

łanie informujące, które wpływa na rozpo-

wszechnianie nazwy i logotypu LGD Dolina 

Noteci. 

 

 

 

 

 

 

2) Wykreślono zapis, ponieważ nie ma 

określonych wytycznych, co do 

wykorzystywania logotypu LGD 

„Dolina Noteci”. 

3) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 



 
 
 

 

 

 

3. Kryterium 3: 

 

Zaplanowano działania informujące o do-

finansowaniu ze środków PROW, zgodnie 

z wytycznymi: 

Tablica informacyjna – 2 pkt  

Strona internetowa – 2 pkt 

Informacja w materiałach drukowanych – 

2 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 

– 6. Materiały drukowane tzn. publikacje, 

broszury, plakaty, ulotki w tym ilość przy-

najmniej 1 000 szt. Działanie informujące 

o źródłach dofinansowania, które wpływa 

na rozpowszechnianie roli funduszy unij-

nych PROW 2014 – 2020 na terenach 

wiejskich. 

Kryterium 3: 

 

Zaplanowano działania informujące o dofi-

nansowaniu ze środków PROW, zgodnie z 

wytycznymi (zgodnie z Księgą Wizualizacji 

PROW 2014-2020) : 

Tablica informacyjna – 2 pkt  

Strona internetowa – 2 pkt 

Informacja w materiałach drukowanych – 2 

pkt 

Żadne z wyżej wymienionych – 0 pkt 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 6 

pkt. 

Materiały drukowane tzn. publikacje, bro-

szury, plakaty, ulotki w ilości przynajmniej 

1 000 szt. Działanie informujące o źródłach 

dofinansowania, które wpływa na rozpo-

wszechnianie roli funduszy unijnych PROW 

2014 – 2020 na terenach wiejskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zawarto informacje o Księdze 

Wizualizacji PROW 2014–2020 aby 

uświadomić Grantobiorców, jakie 

wytyczne ich obowiązują. 

2) Poprawa błędu edytorskiego. 

3) Poprawa błędu edytorskiego. 

4) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

 



 
 
 

 

4. Kryterium 4: 

 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

10 tys. - 15 pkt 

15 tys. – 10 pkt 

20 tys. – 5 pkt 

Powyżej 20 tys. zł – 0 pkt 

 

Kryterium rozłączne. Preferuje się wnioski 

o mniejszej kwocie dofinansowania. 

Kwota pomocy wynika ze złożonego 

wniosku. 

Kryterium 4 dla działania – infrastruktura: 

 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

do 35 tys. - 5 pkt 

do 45 tys. – 3 pkt 

Powyżej 45 tys. – 0 pkt 

 

Kryterium rozłączne. Preferuje się wnioski o 

mniejszej kwocie dofinansowania. Kwota 

pomocy wynika ze złożonego wniosku. 

1) Podwyższono próg finansowy, gdyż  

projekty z działania infrastruktury 

powinny cechować się jakością 

wykonania. 

2) Kryterium 4 jest wspólne dla 

działań wspierających promocje 

turystyczną obszaru oraz 

wzmocnienie kapitału społecznego.  

Kryterium 4 dla działania – promocja tury-

styczna obszaru, wzmocnienie kapitału spo-

łecznego. 

 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

do 25 tys. - 6 pkt 

do 35 tys. –4pkt 

Do 45 tys. – 2 pkt 

Powyżej 45 tys. – 0 pkt 

 

Kryterium rozłączne. Preferuje się wnioski o 

mniejszej kwocie dofinansowania. Kwota 

pomocy wynika ze złożonego wniosku. 

 

5. Kryterium 5: 

 

Planowany czas realizacji operacji nie 

przekracza: 

6 miesięcy – 8pkt 

8 miesięcy – 4 pkt 

Powyżej 8 miesięcy – 0 pkt 

 1) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 



 
 
 

 

 

Kryterium rozłączne. Wynika z wniosku 

lub z oświadczenia Grantobiorcy. Czas re-

alizacji liczony jest od dnia podpisania 

umowy. Preferuje się operacje, które prze-

widują krótszy czas realizacji, co wiąże się 

również z ogólną gotowością projektu do 

wykonania. 

6. Kryterium 6: 

  

Zakres działania skierowany jest do grupy 

osób defaworyzowanych: 

Kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba 

powyżej 55 roku życia, osoba do 26 roku 

życia – 3 pkt 

Zakres działań  nie należy do grupy w/w 

osób defaworyzowanych – 0 pkt 

 

Wynika z opisu z wniosku wraz z uzasad-

nieniem. Kryterium wynika z konsultacji 

społecznych. Kryterium przyjęto, aby za-

chęcić Grantobiorców do podejmowania 

działań polegających na aktywizacji grup 

defaworyzowanych. 

Kryterium 6: 

 

Zakres działania skierowany jest do grupy 

osób defaworyzowanych: 

Kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba po-

wyżej 55 roku życia, osoba do 26 roku życia 

– 3 pkt 

Zakres działań nie jest skierowany nie na-

leży do grupy w/w osób defaworyzowanych 

– 0 pkt 

 

Wynika z opisu we wniosku oraz uzasadnie-

nia i formularza oceny własnej. Kryterium 

wynika z konsultacji społecznych. Kryte-

rium przyjęto, aby zachęcić Grantobiorców 

do podejmowania działań polegających na 

aktywizacji grup defaworyzowanych. 

1) Poprawa błędu edytorskiego. 

2) Dodano zapis o formularzu oceny 

własnej, gdyż stanowi on załącznik 

obowiązkowy do wniosku.  

3) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego, promocja 

turystyczna obszaru. 

 

7. Kryterium 7: 

 

Grantobiorca przewidział wykorzystanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środo-

wiska i podnoszeniu świadomości ekolo-

gicznej – 3pkt 

Kryterium 7: 

 

Grantobiorca przewidział wykorzystanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowi-

ska i podnoszeniu świadomości ekologicznej 

– 3pkt 

1) Poprawa błędu edytorskiego. 

2) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego, promocja 

turystyczna obszaru. 



 
 
 

 

Grantobiorca przewidział wykorzystanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środo-

wiska i podnoszeniu świadomości ekolo-

gicznej – 0 pkt 

 

Grantobiorca opisał zaplanowane działania 

i narzędzia i uzasadnił ich wykorzystanie 

w kontekście prowadzonej działalności. 

Kryterium wynika z konsultacji społecz-

nych, diagnozy i analizy SWOT 

Grantobiorca nie przewidział wykorzystania 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowi-

ska i podnoszeniu świadomości ekologicznej 

– 0 pkt 

 

Grantobiorca opisał zaplanowane działania i 

narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie 

w kontekście prowadzonej działalności. 

Kryterium wynika z konsultacji społecz-

nych, diagnozy i analizy SWOT 

 

8. Kryterium 8: 

 

Grantobiorca wziął udział w: 

Budowie LSR – 2 pkt 

Szkoleniu przed naborem – 2 pkt 

Doradztwie indywidualnym – 2 pkt 

Żadne z powyższych – 0 pkt 

 

Kryterium łączne. Maksymalna liczba 

punktów do zdobycia: 6. Ilość przyzna-

nych punktów określa się na podstawie list 

obecności i karty doradztwa. Preferuje się: 

operacje zgłoszone w trakcie budowy 

LSR; osoby biorące udział w konsulta-

cjach społecznych dot. budowy LSR; jak 

również osoby korzystające ze szkoleń i 

doradztwa indywidualnego w trakcie przy-

gotowania wniosku. 

Kryterium 8: 

 

Grantobiorca wziął udział w: 

Budowie LSR – 2 pkt 

Szkoleniu przed naborem – 2 pkt 

Doradztwie indywidualnym – 2 pkt 

Żadne z powyższych – 0 pkt 

 

Kryterium łączne. Maksymalna ilość punk-

tów do zdobycia: 6. Ilość przyznanych 

punktów określa się na podstawie list obec-

ności i karty doradztwa. Preferuje się: opera-

cje zgłoszone w trakcie budowy LSR; osoby 

biorące udział w konsultacjach społecznych 

dot. budowy LSR; jak również osoby korzy-

stające ze szkoleń i doradztwa indywidual-

nego w trakcie przygotowania wniosku. 

1) Poprawa błędu merytorycznego. 

2) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

9. Kryterium 9: 

 

Operacja: 

Kryterium 20 dla działania - promocja tury-

styczna: 

 

1) Przeniesiono kryterium do karty 

merytorycznej działania promocji 



 
 
 

 

Przewiduje działania związane z promocją 

turystyczną obszaru LGD- publikacje – 5 

pkt 

Przewiduje działania związane z promocja 

turystyczna obszaru LGD – 3 pkt  

Nie przewiduje działań związanych z pro-

mocją turystyczną obszaru LGD – 0 pkt 

 

Wynika z opisu we wniosku. Wynika z 

konsultacji społecznych oraz analizy 

SWOT. Działania mają na celu szeroką 

promocję turystyczną obszaru LGD, która 

przyczyni się do zwiększenia liczby tury-

stów. 

 

Operacja: 

Przewiduje działania związane z promocją 

turystyczną obszaru LGD- publikacje – 5 

pkt 

Przewiduje działania związane z promocja 

turystyczna obszaru LGD – 3 pkt  

Nie przewiduje działań związanych z pro-

mocją turystyczną obszaru LGD – 0 pkt 

 

Kryterium wynika z analizy SWOT i kon-

sultacji społecznych. Wynika z opisu we 

wniosku. Preferuje się operacje, które pro-

mują obszar LSR.  

turystycznej obszaru i zmieniono 

jego pozycję. 

2) Wykreślono kryterium z kart 

merytorycznych dla infrastruktury i 

wzmocnienia kapitału społecznego, 

ponieważ jest to kryterium 

oddziałujące na wskaźniki celu 

szczegółowego 1.2. w LSR. 

10. Kryterium 10: 

 

W realizacji operacji przewidziano udział 

osób należących do grupy defaworyzowa-

nej- 2 pkt 

W realizacji operacji nie przewidziano 

udział osób należących do grupy defawo-

ryzowanej- 0 pkt 

 

Wynika z opisu we wniosku ze wskaza-

niem realizowanych działań. Kryterium 

przyjęto, aby zachęcić Grantobiorców do 

podejmowania działań polegających na ak-

tywizacji grup defaworyzowanych. 

Kryterium 9: 

 

W realizacji operacji przewidziano udział 

osób należących do grupy defaworyzowa-

nej- 2 pkt 

W realizacji operacji nie przewidziano 

udziału osób należących do grupy defawory-

zowanej - 0 pkt 

 

Wynika z opisu we wniosku ze wskazaniem 

realizowanych działań. Kryterium przyjęto, 

aby zachęcić Grantobiorców do podejmowa-

nia działań polegających na aktywizacji 

grup defaworyzowanych. 

1) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

2) Poprawa błędu edytorskiego 

3) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 



 
 
 

 

11. Kryterium 11: 

 

Grantobiorca jest zameldowany na pobyt 

stały od 2 lat na terenie LSR licząc od dnia 

złożenia wniosku- 10 pkt 

Grantobiorca nie jest zameldowany na po-

byt stały od 2 lat na obszarze LSR licząc 

od dnia złożenia wniosku- 0 pkt 

 

Należy dołączyć zaświadczenie wydane 

przez właściwą Ewidencję Ludności doku-

mentu potwierdzającego zameldowanie na 

pobyt stały lub tymczasowy. Kryterium 

przyjęto, aby preferować Grantobiorców 

stanowiących część społeczności lokalnej 

zamieszkującej obszar objęty strategią. 

Kryterium 10: 

 

Grantobiorca będący osobą fizyczną jest za-

meldowany na pobyt stały od 2 lat na terenie 

LSR licząc od dnia złożenia wniosku- 10 pkt 

Grantobiorca będący osobą fizyczną nie jest 

zameldowany na pobyt stały od 2 lat na ob-

szarze LSR licząc od dnia złożenia wniosku- 

0 pkt 

 

Należy dołączyć zaświadczenie wydane 

przez właściwą Ewidencję Ludności doku-

mentu potwierdzające zameldowanie na po-

byt stały lub tymczasowy. Kryterium przy-

jęto, aby preferować Grantobiorców stano-

wiących część społeczności lokalnej za-

mieszkującej obszar objęty strategią. 

1) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

2) Dodano zapis, aby Grantobiorca 

miał świadomość, które kryterium 

dotyczy go bezpośrednio.  

3) Poprawa błędu edytorskiego. 

4) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

12. Kryterium 12: 
 

Grantobiorca będący organizacją pozarzą-

dową ma siedzibę na obszarze objętym 

LSR- 10 pkt 

Grantobiorca będący organizacją pozarzą-

dową ma siedzibę poza obszarem LSR- 0 

pkt 

 

Potwierdzeniem jest wydruk z KRS. Kry-

terium przyjęto, aby preferować Granto-

biorców stanowiących część społeczności 

lokalnej zamieszkującej obszar objęty stra-

tegią. 

Kryterium 11: 

 

Grantobiorca będący organizacją pozarzą-

dową ma siedzibę na obszarze objętym 

LSR- 10 pkt 

Grantobiorca będący organizacją pozarzą-

dową ma siedzibę poza obszarem LSR- 0 

pkt 

 

Potwierdzeniem jest wydruk z KRS. Kryte-

rium przyjęto, aby preferować Grantobior-

ców stanowiących część społeczności lokal-

nej zamieszkującej obszar objęty strategią. 

1) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

2) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 



 
 
 

 

13. Kryterium 13: 

 

Grantobiorca nastawiony jest na działania 

innowacyjne. Operacja uwzględniająca 

opracowanie i wdrażanie nowych lub istot-

nie ulepszonych produktów i procesów – 2 

pkt 

Grantobiorca nie jest nastawiony na dzia-

łania innowacyjne – 0 pkt 

 

Grantobiorca opisał zaplanowane innowa-

cyjne działania i narzędzia i uzasadnił ich 

wykorzystanie w kontekście prowadzonej 

działalności. Kryterium wynika z konsulta-

cji społecznych, diagnozy i analizy 

SWOT. 

Kryterium 12: 

 

Grantobiorca nastawiony jest na działania 

innowacyjne. Operacja uwzględniająca 

opracowanie i wdrażanie nowych lub istot-

nie ulepszonych produktów i procesów 

na terenie : 

 

obszaru działania LSR- 10 pkt 

jednej gminy- 5pkt 

jednej miejscowości - 1 pkt 

 

nie jest innowacyjny- 0 pkt 

 

Grantobiorca opisał zaplanowane innowa-

cyjne działania i narzędzia oraz uzasadnił 

ich wykorzystanie w kontekście prowadzo-

nej działalności. Kryterium wynika z kon-

sultacji społecznych, diagnozy i analizy 

SWOT. 

1) Działalność innowacyjna jest wyżej 

punktowana jeśli ma większy zasięg 

terytorialny. 

2) Poprawa błędu edytorskiego. 

3) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

4) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie kapitału 

społecznego i promocja turystyczna 

obszaru. 

14. Kryterium 14: 

 

Grantobiorca przewiduje wkład własny w 

formie wkładu niepieniężnego w postaci 

wolontariatu, który wynosi: 

20 % wnioskowanej kwoty  pomocy- 10 

pkt 

10 % wnioskowanej kwoty pomocy- 5 pkt 

Poniżej 10 % wnioskowanej kwoty po-

mocy- 0 pkt 

 

Kryterium 13: 

 

Grantobiorca przewiduje wkład własny w 

formie wkładu niepieniężnego w postaci 

wolontariatu, który wynosi: 

od 15 % wnioskowanej kwoty  pomocy- 10 

pkt 

od 10 % wnioskowanej kwoty pomocy- 5 

pkt 

Poniżej 10 % wnioskowanej kwoty pomocy- 

0 pkt 

1) Obniżenie progu wkładu 

finansowego, aby zachęcić 

Grantobiorców do większego 

wkładu własnego. 

2) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

3) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 



 
 
 

 

Wynika ze złożonego wniosku. Preferuje 

się operacje zakładające większy wkład 

własny, co jest istotne z punktu widzenia 

realizacji wskaźników i ograniczonego bu-

dżetu w LSR. 

 

Wynika ze złożonego wniosku oraz formu-

larza oceny własnej. Preferuje się operacje 

zakładające większy wkład własny, co jest 

istotne z punktu widzenia realizacji wskaź-

ników i ograniczonego budżetu w LSR. 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

15. Kryterium 15: 

 

Realizacja operacji przyczyni się do lep-

szego wykorzystania zasobów przyrodni-

czo- krajobrazowych, historycznych, kul-

turalnych obszaru LSR- 3 pkt 

Realizacja operacji nie przyczyni się do 

lepszego wykorzystania zasobów przyrod-

niczo- krajobrazowych, historycznych, 

kulturalnych obszaru LSR- 0 pkt 

 

Wynika z opisu we wniosku. Kryterium 

ma zachęcić do lepszego wykorzystania 

mocnych stron obszaru obszaru jakimi są 

cenne zasoby przyrodniczo- środowiskowe 

i  

historyczno- kulturowe. 

Kryterium 14: 

 

Realizacja operacji przyczyni się do lep-

szego wykorzystania zasobów: 

Kulturalnych – 2 pkt 

Przyrodniczo – krajobrazowych – 2 pkt 

Historycznych – 2 pkt 

Żadne z powyższych – 0 pkt 

 

Kryterium łączne. Razem punktów można 

zdobyć – 6. Wynika z opisu we wniosku. 

Kryterium ma zachęcić do lepszego wyko-

rzystania mocnych stron obszaru obszaru ja-

kimi są cenne zasoby przyrodniczo – krajo-

brazowe, historyczne i kulturowe. 

1) Preferuje się wnioski, które przy 

realizacji projektu będą 

wykorzystywać jak najwięcej 

zasobów z naszego regionu. 

2) Poprawa błędu edytorskiego. 

3) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

4) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego  i promocja 

turystyczna obszaru. 

16. Kryterium 16:  

 

Wyczerpujące uzasadnienie potrzeb reali-

zacji projektu- 5 pkt 

Nie wystarczające uzasadnienie potrzeb re-

alizacji projektu- 0 pkt 

 

Kryterium 15: 

 

Wyczerpujące uzasadnienie potrzeb realiza-

cji projektu- 5 pkt 

Nie wystarczające uzasadnienie potrzeb rea-

lizacji projektu- 0 pkt 

 

1) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

2) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 



 
 
 

 

Wynika z opisu we wniosku lub oświad-

czeniu Grantobiorcy. Kryterium wynika z 

konsultacji społecznych. 

Wynika z opisu we wniosku lub oświadcze-

niu Grantobiorcy. Kryterium wynika z kon-

sultacji społecznych. 

17. Kryterium 17: 

 

Możliwość realizacji działań przy założo-

nym czasie i budżecie- 5 pkt 

 

Brak możliwości realizacji działań przy 

założonym czasie i budżecie- 0 pkt 

 

Na podstawie złożonego wniosku- opinia 

członków Rady. Kryterium wynika z kon-

sultacji społecznych. 

Kryterium 16: 

 

Możliwość realizacji działań przy założo-

nym czasie i budżecie- 5 pkt 

 

Brak możliwości realizacji działań przy za-

łożonym czasie i budżecie- 0 pkt 

 

Na podstawie złożonego wniosku- opinia 

członków Rady. Kryterium wynika z kon-

sultacji społecznych. 

1) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

2) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

18. Kryterium 18: 

 

Operacja przyczynia się do wzrostu aktyw-

ności społecznej i wzmocnienia więzi w 

miejscu zamieszkania- 3 pkt 

Operacja nie przyczynia się do wzrostu ak-

tywności społecznej i wzmocnienia się 

więzi w miejscu zamieszkania- 0 pkt 

  

Informacja wynika z wniosku. Kryterium 

wprowadzone na podstawie analizy 

SWOT. Docelowo oddziaływanie operacji 

spowoduje wzrost aktywności mieszkań-

ców poprzez wykonywanie przez nich 

usług świadczonych nieodpłatnie (wolon-

tariat). 

Kryterium 17 dla działania – infrastruktura: 

 

Operacja przyczynia się do wzrostu ilości 

osób korzystających z infrastruktury tury-

stycznej - 5 pkt 

Operacja przyczynia się do wzrostu ilości 

osób korzystających z innej infrastruktury - 

3 pkt 

Żadne z powyższych – 0 pkt 

  

Informacja wynika z wniosku. Kryterium 

wprowadzone na podstawie analizy SWOT i 

konsultacji społecznych. Docelowo oddzia-

ływanie operacji spowoduje wzrost aktyw-

ności mieszkańców poprzez wykonywanie 

przez nich usług świadczonych nieodpłatnie 

(wolontariat). 

1) Zmiana pozycji kryterium w 

działaniu infrastruktury. 

2) Zmieniono kryterium pod 

względem działania. 

3) Poprawa błędu edytorskiego. 



 
 
 

 

Kryterium 17 dla działania – promocja tury-

styczna obszaru: 

 

Operacja przyczynia się do wzrostu integra-

cji społecznej w sferze kultury i promocji tu-

rystycznej oraz wzmocnienia więzi w miej-

scu zamieszkania- 5 pkt 

Operacja przyczynia się do wzrostu integra-

cji społecznej w sferze kultury lub promocji 

turystycznej oraz wzmocnienia się więzi w 

miejscu zamieszkania- 3 pkt 

Operacja nie przyczynia się do wzrostu inte-

gracji społecznej – 0 pkt 

 

Informacja wynika z wniosku. Kryterium 

wprowadzone na podstawie analizy SWOT. 

Docelowo oddziaływanie operacji spowo-

duje wzrost integracji mieszkańców poprzez 

wykonywanie przez nich usług świadczo-

nych nieodpłatnie (wolontariat). 

1) Zmiana pozycji kryterium w 

działaniu promocji turystycznej 

obszaru. 

2) Zmieniono kryterium pod 

względem działania. 

 

Kryterium 17 dla działania – wzmocnienie 

kapitału społecznego:  

 

Operacja przyczynia się do wzrostu 

wydarzeń: 

Kulturalnych – 2 pkt 

Edukacyjnych – 2 pkt 

Sportowych – 2 pkt 

Żadne z powyższych – 0 pkt 

 

1) Zmiana pozycji kryterium w 

działaniu wzmocnienie kapitału 

społecznego. 

2) Zmieniono kryterium pod 

względem działania. Preferuje się 

wydarzenia, które będą miały 

szeroki zakres tematyczny. 



 
 
 

 

Kryterium łączne. Informacja wynika z 

wniosku. Kryterium wprowadzone na pod-

stawie analizy SWOT. Docelowo oddziały-

wanie operacji spowoduje wzrost aktywno-

ści mieszkańców i wzmocnienie więzi w 

miejscu zamieszkania związanych z podno-

szeniem/ nabywaniem/ rozpowszechnianiem 

wiedzy o regionalnej kulturze. 

19. Kryterium 19:  

 

Operacja jest realizowana w miejscowości 

poniżej 5 000 mieszkańców (badane na 

podstawie danych na dzień 31.12.2013r.)- 

2 pkt 

Operacja jest realizowana w miejscowości 

powyżej 5 000  (badane na podstawie da-

nych na dzień 31.12.2013r.)- 0 pkt 

 

Preferuje się operacje realizowane w 

mniejszych miejscowościach ze względu 

na zdiagnozowane w analizie braki w in-

frastrukturze i ofercie kulturalnej 

Kryterium 18: 

 

Operacja jest realizowana w miejscowości 

poniżej 5 000 mieszkańców (badane na pod-

stawie danych na dzień 31.12.2013r.)- 2 pkt 

Operacja jest realizowana w miejscowości 

powyżej 5 000  (badane na podstawie da-

nych na dzień 31.12.2013r.)- 0 pkt 

 

Preferuje się operacje realizowane w mniej-

szych miejscowościach ze względu na zdia-

gnozowane w analizie braki w infrastruktu-

rze i ofercie kulturalnej 

1) Zmiana pozycji w karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

2) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

20.  Kryterium 19: 

Projekt skierowany jest do: 

 

Wszystkich mieszkańców obszaru LGD – 5 

pkt 

Ograniczonej liczby osób – 0 pkt 

 

Preferuje się operacje, które będą dostępne 

dla wszystkich. Wynika z opisu we wniosku 

1) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

2) Kryterium zostało dodane, aby 

zniwelować ryzyko, że projekt 

będzie służył ograniczonej liczbie 

osób bez wykluczenia żadnej osoby, 



 
 
 

 

która chciałaby uczestniczyć w 

wydarzeniu na obszarze LGD. 

21. Kryterium 20: 

 

Operacja dotyczy infrastruktury: 

Turystycznej- 7 pkt 

Rekreacyjno- sportowej lub kulturalno- 

społecznej- 5 pkt 

Żadnej z powyższych- 0 pkt 

 

Kryterium rozłączne. Wynika z opisu we 

wniosku. Premiowane są projekty zwią-

zane ze stworzeniem nowej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej obszaru mo-

gące wpłynąć na wartość turystyczną ob-

szaru. Kryterium wynika z konsultacji spo-

łecznych. 

Kryterium 20 dla działania – infrastruktura: 

 

Operacja dotyczy budowy nowej infrastruk-

tury: 

Turystycznej- 7 pkt 

Rekreacyjno- sportowej lub kulturalno- spo-

łecznej- 5 pkt 

Żadnej z powyższych- 0 pkt 

 

Kryterium rozłączne. Wynika z opisu we 

wniosku. Premiowane są projekty związane 

ze stworzeniem nowej infrastruktury tury-

stycznej i rekreacyjnej obszaru mogące 

wpłynąć na wartość turystyczną obszaru. 

Kryterium wynika z konsultacji społecz-

nych. 

1) Preferuje się operacje zakładające 

budowę nowej infrastruktury. 

2) Kryterium tylko dla działania 

infrastruktury. 

Kryterium 20 dla działania – wzmocnienie 

kapitału społecznego: 

 

Operacja przyczyni się do wzrostu 

kompetencji społeczeństwa – 4 pkt 

Operacja nie przyczyni się do wzrostu 

kompetencji społeczeństwa – 0 pkt 

 

Premiuje się operacje podnoszące kompe-

tencje społeczeństwa. Wynika z opisu we 

1) Kryterium tylko dla działania 

wzmocnienie kapitału społecznego. 

2) Preferuje się operacje, które 

podnoszą wiedzę i umiejętności 

społeczeństwa. 



 
 
 

 

wniosku. Operacja może dotyczyć wydarze-

nia edukacyjnego, informacyjnego na obsza-

rze LSR. 

 

22.  Kryterium 21 dla działania – infrastruktura 

Kryterium 21 dla działania – wzmocnienie 

kapitału społecznego  

Kryterium 25 dla działania – promocja 

turystyczna: 

 

Operacja, która jest opracowana z udziałem 

lokalnej społeczności, konsultacje społeczne 

- 5 pkt 

Operacja nie przewiduje udziału lokalnej 

społeczności – 0 pkt 

 

Konsultacje społeczne: operacja wynika z 

konkretnych potrzeb danej społeczności i 

rozwiązuje lokalny problem, co zostało po-

parte konsultacjami społecznymi. Granto-

biorca powinien udokumentować przepro-

wadzenie konsultacji społecznych, w formie 

np. spotkań, badania ankietowego, innych. 

Konsultacje społeczne realizacji operacji po-

winno odbyć się w miejscowości lub na ob-

szarze, na którym będzie realizowana opera-

cja, w tym, co najmniej jedno bezpośrednie 

1) Preferuje się operacje, które 

wynikają z potrzeb i opinii 

społeczeństwa.  

2) Zmiana pozycji w każdej karcie 

merytorycznej oceny operacji 

według lokalnych kryteriów. 

3) Kryterium wspólne dla wszystkich 

działań projektów grantowych tj. 

infrastruktura, wzmocnienie 

kapitału społecznego i promocja 

turystyczna obszaru. 

 



 
 
 

 

spotkanie z mieszkańcami. Kryterium wery-

fikowane będzie w oparciu o opis we wnio-

sku oraz dokumentację potwierdzającą prze-

prowadzenie i wyniki konsultacji przedło-

żone wraz z dokumentacją aplikacyjną przez 

Grantobiorcę. 

 

23.  Kryterium 22 dla działania – wzmocnienie 

kapitału społecznego: 

 

Operacja przyczynia się do integracji spo-

łeczności lokalnej z terenu wszystkich gmin 

obszaru LSR w tym przedstawicieli sekto-

rów: publicznego, społecznego, gospodar-

czego i mieszkańców – 8 pkt 

Operacja przyczynia się do integracji spo-

łeczności lokalnej z terenu jednej gminy ob-

szaru objętego LSR w tym przedstawicieli 

sektorów: publicznego, społecznego, gospo-

darczego i mieszkańców – 4 pkt 

Operacja nie przyczynia się do integracji 

społeczności lokalnej obszaru LSR  - 0 pkt 
 

Preferuje się operacje, które przyczyniają się 

do integracji społeczności lokalnych całego 

obszaru LSR w tym przedstawicieli sekto-

rów: publicznego, społecznego, gospodar-

czego i mieszkańców. 

1) Preferuje się operacje integrujące 

wszystkie sektory z całego terenu 

LGD.  

2) Kryterium tylko dla działania 

wzmocnienie kapitału społecznego. 



 
 
 

 

24.  Kryterium 21 dla działania – promocja tury-

styczna: 

 

Operacja przyniesie efekty dla społeczności 

lokalnej obejmujące działania w sferze: 

 

Turystyki  – 2 pkt 

Kultury- 2 pkt 

Promocji – 2 pkt 

Operacja nie przyniesie żadnych wyżej wy-

mienionych efektów – 0 pkt 

 

Wynika z opisu we wniosku. Kryterium 

łączne. Maksymalna ilość punktów do zdo-

bycia: 6. Preferuje się operacje, które przy-

niosą pozytywny efekt dla społeczności lo-

kalnej. 

1) Preferuje się operacje, których 

efekty będą wpływały na turystykę, 

promocję lub kulturę obszaru LGD. 

2) Kryterium tylko dla działania 

promocja turystyczna obszaru. 

25.  Kryterium 22 dla działania promocja tury-

styczna: 

 

Operacja: 

Poszerzy ofertę aktywnego wypoczynku – 5 

pkt 

Nie poszerzy oferty aktywnego wypoczynku 

– 0 pkt 

 

Wynika z opisu we wniosku. Kryterium wy-

nika z konsultacji społecznych i analizy 

SOWT. 

1) Preferuje się operacje, które 

poszerzą ofertę wypoczynku na 

obszarze objętym LSR. 

2) Kryterium tylko dla działania 

promocja turystyczna obszaru. 



 
 
 

 

26.  Kryterium 23 dla działania - promocja tury-

styczna: 

 

Operacja poprawi jakość przestrzeni pu-

blicznej i wpłynie pozytywnie na jej este-

tykę – 3 pkt 

Operacja nie poprawi jakości przestrzeni pu-

blicznej i nie wpłynie pozytywnie na jej es-

tetykę – 0 pkt 

 

Grantobiorca w ramach operacji uwzględnia 

działania sprzyjające poprawie estetyki prze-

strzeni publicznej. Wynika z opisu we wnio-

sku. 

 

 

 

1) Preferuje się operacje, które 

wzbogacą walory wizualne 

przestrzeni publicznej. 

2) Kryterium tylko dla działania 

promocja turystyczna obszaru. 

27.  Kryterium 24 dla działania - promocja tury-

styczna: 

 

Operacja ma na celu promocję: 

Turystyczna obszaru LSR – 2 pkt 

Kulturalną obszaru LSR – 2 pkt 

Inną promocję obszaru LSR – 2 pkt 

Operacja nie ma na celu promocji obszaru 

LSR – 0 pkt  

 

Kryterium łączne. Maksymalna ilość punk-

tów do zdobycia – 6.  Preferowane będą 

operacje, których realizacja będzie skutko-

wała dużym efektem. 

1) Kryterium ma na celu zachęcenie 

Grantobiorcy do jak największego 

promowania terenu LGD w każdej 

dziedzinie. 

2) Kryterium tylko dla działania 

promocja turystyczna obszaru. 



 
 
 

 

Minimalna liczba punktów wymagana do wy-

boru operacji- 34, co stanowi 30% 
 

Infrastruktura: 

 

Minimalna liczba punktów wymagana do 

wyboru operacji- 36 , co stanowi 30% 
 

1) Zmiany powstały w skutek dodania 

kryteriów niezbędnych do oceny 

operacji oraz zmian w punktacji. 

Promocja turystyczna  

 

Minimalna liczba punktów wymagana do 

wyboru operacji- 42, co stanowi 30% 
 

Wzmocnienie kapitału społecznego 

 

Minimalna liczba punktów wymagana do 

wyboru operacji- 38, co stanowi 30% 
 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia- 112 

 

Infrastruktura 

 

Maksymalna liczba punktów do zdoby-

cia-  120 

 

Promocja turystyczna 

 

Maksymalna liczba punktów do zdoby-

cia- 139 

 

Wzmocnienie kapitału społecznego  

 

Maksymalna liczba punktów do zdoby-

cia- 127 



 
 
 

 

Kryteria strategiczne (premiujące), brane pod 

uwagę w przypadku równej ilości punktów: 

Nr 4, nr 7, nr 9, nr 14 

Infrastruktura 

Kryteria strategiczne (premiujące), brane 

pod uwagę w przypadku równej ilości 

punktów: 

Nr 9, nr 12, nr 13. 

 

Promocja turystyczna i wzmocnienie ka-

pitału społecznego 

Kryteria strategiczne (premiujące), brane 

pod uwagę w przypadku równej ilości 

punktów: 

Nr 9, nr 12, nr 13. 

1) Zmiany powstały w skutek dodania 

kryteriów niezbędnych do oceny 

operacji.  

 

  


