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Załącznik 2 

Kryteria wyboru operacji 

Przedsięwzięcie „Dla was i dla Nas” - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej 

Lp. Kryterium (opis) Skala 

oceny  

Punktacja Uzasadnienie wyboru kryterium 

w powiązaniu z analizą SWOT i 

celami programu 

Sposób pomiaru  

1. Innowacyjność  

na skalę: (definicja 

poniżej) 

0-10 * obszaru LGD - 10 pkt 

* gminy - 7 pkt 

* miejscowości - 3 pkt 

* brak- 0 pkt 

Innowacyjność Załącznik do LSR - Opis 

zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

2. Wpływ operacji na 

podniesienie 

atrakcyjności 

turystycznej na skalę 

(w szczególności na 

zwiększenie ilości 

turystów) 

0-15 * na obszarze LSR - 15 pkt 

* na obszarze gminy - 10 pkt, 

* w miejscowości- 5 pkt 

* brak wpływu - 0 pkt 

W 17 Załącznik do LSR - Opis 

zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

3. Lokalizacja realizacja 0-10 * do 500 mieszkańców - 10 pkt W 6, W18   Załącznik do LSR - Opis 
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operacji w 

miejscowości liczącej  

* od 500 do 2 000 mieszkańców - 

5 pkt 

* powyżej 2000 mieszkańców -  

0 pkt 

zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

4. Powiązanie operacji z 

istniejącą  lub 

planowaną 

infrastrukturą 

0-5 * powiązanie - 5 pkt 

* brak - 0 pkt 

W9 Załącznik do LSR - Opis 

zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

5. Zastosowanie 

rozwiązań 

proekologicznych  

0-5 * zastosowanie rozwiązań - 5 pkt 

* brak - 0 pkt 

W 21 

 

Załącznik do LSR - Opis 

zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

6. Partnerstwo 

realizacja operacji z 

udziałem innych 

podmiotów,  

0-10 * podmioty z 3 sektorów - 10 pkt 

*podmioty z 2 sektorów - 5 pkt 

* brak partnerstwa - 0 pkt 

W 13, W 14 

Zintegrowanie 

Załącznik do LSR - Opis 

zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

7. Promocja LGD i 

PROW  

0-5 promocja w:  

* miejscu realizacji  inwestycji 

(tablica)  i mediach, na stronie 

internetowej - 5 pkt 

* miejscu  realizacji inwestycji 

(tablica) - 2 pkt 

* brak promocji - 0 pkt 

W 20 Załącznik do LSR - Opis 

zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

8. Korzystanie z usług 0-5 *udział w szkoleniach i W 20 Załącznik do LSR - Opis 
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doradczych LGD doradztwo w Biurze LGD - 5 pkt 

*udział w szkoleniach lub 

doradztwie- 2 pkt 

*brak - 0 pkt 

zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru 

Kryterium decydujące 2 

Maksymalna możliwa liczba punktów 65 

Minimalna wymagana ilość punktów warunkująca przyznanie pomocy  30% wartości maksymalnej 

liczby punktów 

 

Innowacja to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej oferty, usługi lub procesu, nowej metody pracy, nowej metody organizacyjnej, 

nowego podejścia stosunkach z otoczeniem, nowego rozwiązania lub formy realizacji działań w ramach prowadzonej działalności. 

Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby oferta, proces, metoda, podejście rozwiązanie, forma, były nowe lub znacząco 

udoskonalone dla podmiotu wdrażającego innowację lub dla odbiorców projektu.  

Dotyczy metod, usług, rozwiązań i form które wnioskujący  podmiot opracował i wdrożył lub planuje wdrożyć, a także  te, które wcześniej 

opracowały i wdrożyły inne podmioty. 
 


