
Załącznik nr 4d do Procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia 

Kryteria wyboru projektów z zakresu  BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY  

TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ oraz OCHRONA ZABYTKÓW LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 

1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane 

kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  

2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych/ułamkowych np. 2,5 pkt.  

3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. Opis/definicje. 

4. Max ilość punktów dla operacji, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 28 pkt.  

5. Min. ilość punktów dla operacji, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny –12 pkt.  

6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym 

przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w 

niektórych w kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy zsumować. 

L.p. Kryteria oceny Opis / definicje Punkty 

1 2 3 4 

1.  Operacja 
przyczyniające się 
do rozwoju 
infrastruktury 
obszaru LGD Kwiat 
Lnu 

Operacja przyczynia się do rozwoju: 

a/ infrastruktury turystycznej 

b/ infrastruktury rekreacyjnej 

c/ infrastruktury kulturowej z wyłączeniem świetlic wiejskich 

d) zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do 

uatrakcyjnienia oferty turystycznej na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę 

operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) 

Rada rozpatrując operację oceni jej wkład w uatrakcyjnienie lokalnej oferty turystycznej przyznając 

operacji 5 pkt. 

 

Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do 

uatrakcyjnienia oferty rekreacyjnej na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę 

 
Max  5  
 
5  – infrastruktura 
turystyczna 
3  - infrastruktura 
rekreacyjna 
2 - infrastruktura 
kulturowa  
3- ochrona zabytków 
 
 
 



operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) 

Rada rozpatrując operację oceni jej wkład w uatrakcyjnienie lokalnej oferty rekreacyjnej przyznając 

operacji  3 pkt. 

 

Założenia kryterium „c” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do rozwoju 

infrastruktury kulturowej na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji 

przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada 

rozpatrując operację oceni czy jej realizacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury kulturowej 

przyznając operacji pkt. 

 

Założenia kryterium „d” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do ochrony 

zabytków wpisanych do rejestru zabytków  na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o 

charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z 

załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni czy jej realizacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury 

kulturowej przyznając operacji 3  pkt. 

 

Członek Rady może przyznać punkty tylko w jednej kategorii, 

 

2 Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu 

zmianom klimatu.  

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do działań lub 
inwestycji sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Przykładowo 
mogą to być działania polegające na: edukacji sprzyjającej ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym w formie szkoleń, warsztatów, prelekcji, akcji, wydarzeń lub zwiększaniu lub 
rewitalizowaniu terenów zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów, roślin, poprawie małej retencji, 
wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 
przeciwdziałaniu niskiej emisji oznaczeniu i ochronie miejsc i obiektów przyrodniczo cennych.   

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Członek Rady może przyznać punkty w każdej z kategorii. 

 

Max 5 

3 -  przewiduje 
działania polegające 
na przekształceniu 
lub 
zagospodarowaniu 
przestrzeni (terenu) 
w sposób dodatnio 
wpływający na 
ochronie środowiska 
lub przeciwdziałaniu 
zmianie klimatu 

2-  przewiduje 
działania edukacyjne 



 sprzyjające ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 – nie spełnia 

 

3 

Liczba 
mieszkańców 
miejscowości, w 
której realizowana 
jest operacja 

Operacja realizowana w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej na terenie 
miejscowości zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o dane GUS na dzień 31.12.2013 r., zawarte w Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

Max  3 

3 – infrastruktura w 
miejscowości do 5 
tys. mieszkańców 

0- infrastruktura w 
miejscowości pow. 5 
tys. mieszkańców  

4.  Stopień 
przyczyniania się 
operacji do 
osiągnięcia celów 
oraz wskaźników 
produktu i 
rezultatu 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium premiuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągnięcie 
wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, załącznikach, 
budżecie. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

Max  3 

3 – w wysokim 
stopniu 

2 – w średni m 
stopniu 

1  - w minimalnym 
stopniu 

5 Promowanie 
operacji  

 

Operacja przewiduje działania promujące projekt. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładają działania promujące projekt i jego efekty 

wraz z promocją  LGD (min. logo LGD)  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi np. strony 

www.organizacji, gminy,  facebook, prasa, portale internetowe itd.  

 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

 

Max 3 

3  – promocja z 
wykorzystaniem 
więcej niż 3 narzędzi / 
kanałów informacji  

0- mniej niż 3 
narzędzia lub brak 
promocji 

 

6 Udział w 
spotkaniach 
konsultacyjnych i 

Wnioskodawca korzystał ze szkoleń, konsultacji prowadzonych przez biuro LGD 

 
Max 5 

5 – korzystał  

http://www.organizacji/


doradczych   W ramach kryterium preferowane będą operacje, których wnioskodawca skorzystał  ze szkoleń, 

konsultacji  prowadzonych przez biuro LGD. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentu wystawionego  przez biuro LGD. 

 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii  

0 –nie korzystał 

 

7  Jakość i 
kompletność 
wniosku 

Wnioskodawca złożył wniosek, który jest kompletny, spójny, racjonalny i dobrze opisany.   

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje mające spójny i racjonalny charakter, o dobrze 

opisanych działaniach oraz wniosek jest prawidłowo wypełniony i  zawiera wszystkie wymagane i 

dodatkowe załączniki. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku i załączonych dokumentach. 

 

Członek Rady może przyznać punkty w każdej z kategorii 

 

Max 4 

2- wniosek jest 
spójny, racjonalny, 
dobrze wypełniony 

2- wniosek jest 
kompletny 

0- brak spójności i 
kompletności 
wniosku 

 

 


