
 

 

Kryteria wyboru operacji dla działania „Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Tryńcza 2013” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kryterium wyboru operacji Maksymalna 

liczba 

punktów   

Uwagi 

1 Operacja wpływa na zachowanie lokalnych 

tradycji i zwyczajów  oraz wykorzystuje 

zasoby kulturowe, historyczne lub 

przyrodnicze 

2 2 pkt – tak 

0 pkt – nie  

2 Obszar oddziaływania operacji 3 1 pkt – operacja dotyczy 1 miejscowości  

2 pkt – operacja dotyczy co najmniej 2 miejscowości z terenu  gminy  

3 pkt – operacja dotyczy co najmniej 3 i więcej miejscowości z terenu  gminy  

3 Korzyści płynące z realizacji operacji dla 

lokalnej społeczności  

2 2 pkt – operacja przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych form   

spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku 

2 pkt – operacja przyczyni się do promocji obszaru LGD pod względem 

kulturowym i turystycznym   

4.  Rodzaj podejmowanych działań w projekcie  3 3 pkt – to samo działanie przewidziane w projekcie będzie miało 

charakter cykliczny – lub różnego rodzaju działania będą trwały w czasie 

2 pkt – jednorazowe działania związane np. z odnawianiem, 

eksponowaniem lokalnych pomników historii, obiektów architektury 

sakralnej, wydawaniem materiałów promocyjnych, służących promocji 

obszaru LGD, itp.  

1 pkt –  jeżeli operacja polega na jednorazowym wydarzeniu, np. 

jednorazowa impreza kulturalna lub sportowa) 

 

5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji 

projektów ze środków  EU 

 

3 1 pkt – wnioskodawca  ma doświadczenie w realizacji projektów 

3 pkt – wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów 

6. Operacja przyczyni się do pobudzenia 

aktywności i integracji mieszkańców 

2 0 pkt – nie  

2 pkt – tak 

Ocenie będzie podlegać liczba uczestników projektu.  Preferowane będą 

te operacje, które kierują swoje działania w celu wzmocnienia więzi z 

miejscem zamieszkania, przybliżania wiedzy o regionie, aktywizowania 

do inicjatyw społecznych. 

7. Kompletność i dokładność przygotowania 

wniosku 

0 -6 Ocenie będzie podlegać staranność przygotowania wniosku. Szczegółowy 

opis realizacji planowanej operacji pozwalający na rzetelną jej ocenę 

według zgodności z LSR, kryteriami wyboru  

Maksymalna liczba  punktów  -21 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji -   uzyskanie minimum 14 punktów 
 

  


