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Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Kryterium wyboru operacji Waga Punktacja Uwagi 

1 Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne 

lub przyrodnicze 

4 1-2 1 pkt – nie 

2 pkt – tak 

2 Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów 

inwestycyjnych  ze środków UE   

2 1-2 1 pkt – wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów 

2 pkt – wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów 

(Uwaga: wypełnić na załączniku opracowanym przez LGD) 

3 Wnioskowana kwota pomocy 2 1-3 1 pkt – powyżej 80 000 PLN 

2 pkt – od 50 000 do 80 000 PLN 

3 pkt – mniej niż 50 000 PLN 

4 Komplementarność z innymi projektami realizowanymi na 

terenie LGD 
 

2 1-3 1 pkt – nie jest komplementarna z innymi projektami realizowanymi na obszarze objętym LSR 

2 pkt -  jest komplementarna z co najmniej 1 projektem realizowanym na obszarze objętym LSR 
3 pkt -  jest komplementarna z co najmniej 3 projektami realizowanymi na obszarze objętym LSR 

Kryterium promować będzie projekty, które w większym stopniu będą się przyczyniać do spójności obszaru LGD. 

5 Operacja ma innowacyjny charakter 0-5 Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. 
Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji lub 

usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację tradycyjnych form 

technologii, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. 

6 Kompletność wniosku 0-5 Ocenie będzie podlegać staranność przygotowania wniosku. Szczegółowy opis planowanej operacji pozwalający na 

rzetelną jej ocenę według zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru. 

Maksymalna liczba punktów - 34 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji – uzyskanie minimum 17 pkt 
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