
Cel szczegółowy: rozwój przestrzeni publicznej obszaru w oparciu o zasoby kulturowe, turystyczne, 

rekreacyjne i społeczne. 

 

Warunki przyznania pomocy: 

1. Operacja jest realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym zostanie ona 

zrealizowana w terminie dwóch lat od zawarcia umowy, lecz nie później niż  do dnia 

31.12.2022 roku (ostateczny termin złożenia wniosku o płatność końcową) 

2. Jeżeli operacja obejmuje koszty inwestycyjne, inwestycja musi być realizowana na obszarze 

wiejskim objętym LSR 

3. Podmiot wykaże, że posiada prawo własności lub współwłasności nieruchomości  lub 

udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o 

przyznanie pomocy, będącej przedmiotem inwestycji. 

4. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł. 

5. Podmiot ubiegający się o wsparcie wykaże, że: 

 Posiada doświadczenie w realizacji  projektów o charakterze podobnym do operacji, 

którą zamierza zrealizować, lub 

 Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

 Posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

zrealizować (osoba fizyczna), lub 

 Wykonuje działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem operacji, którą zamierza 

zrealizować 

6. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

 

Beneficjenci: 

- jednostki sektora finansów publicznych 

 

Intensywność pomocy i forma wsparcia 

- 63, 63% 

- refundacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel szczegółowy: rozwój przestrzeni publicznej obszaru w oparciu o zasoby kulturowe, turystyczne, 

rekreacyjne i społeczne. 

Przedsięwzięcie1.1 tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania 

czasu. 

 

 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Liczba nowych i zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

Wzrost liczby osób korzystających z  
obiektów  infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

Długość szlaków turystycznych Liczba osób korzystających z 
nowopowstałych szlaków turystycznych 

Liczba podmiotów działających w sferze 
kultury , które otrzymały wsparcie w 

ramach realizacji LSR 

Wzrost liczby osób  odwiedzających zabytki, 
obiekty 

  

 

KRYTERIA 
 
 

Kryterium Opis        Punktacja Źródło 
weryfikacji 

1. zakres operacji 
 (maks. 2 pkt) 

Preferowane są operacje 
dostosowane do potrzeb 
grup defaworyzowanych 
(dzieci i młodzież ucząca 
się, osoby starsze) 

2 pkt.- operacja 
dostosowana do potrzeb 
grup defaworyzowanych 
0 pkt- inny rodzaj operacji 
 

Karta opisu 
operacji, 
informacje we 
wniosku 

2.Gotowość 
wnioskodawcy do 
realizacji operacji 
(maks. 1 pkt) 

Preferuje wnioskodawców, 
którzy złożyli komplet 
wskazanych  przez LGD w 
ogłoszeniu o naborze 
wniosków 

1 pkt- operacja 
przygotowana do 
realizacji 
0 pkt.-operacja nie 
przygotowana do 
realizacji 

Karata weryfikacji 
kompletności 
dokumentacji na 
wzorze LGD 

3. okres realizacji 
operacji  
(maks. 1pkt.) 

Preferowane są operacje, 
których czas realizacji nie 
przekracza 12 miesięcy 

1 pkt.- Okres realizacji 
operacji poniżej 12 
miesięcy 
0 pkt.- Okres realizacji 
operacji powyżej 12 
miesięcy  

Informacja we 
wniosku  

4. innowacyjność 
operacji 
(maks. 3pkt.) 

Preferowane są operacje o 
charakterze 
innowacyjnym. Innowacja 
rozumiana jako: 
a) dostarczenie 
usługi/produktu w tym 
turystycznego i/lub 
b)zrealizowanie inwestycji 

3 pkt.- innowacyjny w 
skali całego obszaru LSR 
1 pkt.-innowacyjny w 
skali 1 gminy objętej LSR 
na której realizowana jest 
operacja 
0 pkt.- brak 
innowacyjności 

Informacja we 
wniosku, karta 
opisu operacji 
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i/lub 
c) nowatorskie 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów i surowców i/lub 
d) wykorzystanie 
technologii w procesie 
produkcji/świadczenia 
usług i/lub 
e) rozwój nowych rynków 
zbytu 
dotychczas 
nieznanych/niestosowanyc
h na obszarze LSR. 
 

 

5. racjonalność 
budżetu 
(Uzasadnienie 
kosztów 
zaplanowanych 
do poniesienia w 
ramach operacji) 
(maks. 1 pkt) 

Preferowane są operacje 
których koszty są 
racjonalne i znajdują swoje 
uzasadnienie w 
dołączonych do wniosku 
ofertach, kosztorysach itp. 
dokumentach. 
 

1 pkt.-budżet racjonalny 
0 pkt.- brak racjonalności 
budżetu 

Wniosek wraz 
załącznikami 

6. wpływ 
operacji na stan 
środowiska 
naturalnego i 
zmiany 
klimatyczne 
(maks. 2 pkt) 

Kryterium preferuje ope-
racje, które w  
swoich celach lub działal-
ności  
bezpośrednio przyczynią 
się do ochrony  
środowiska lub klimatu 
(np. recykling  
odpadów, odnawialne źró-
dła energii,  
gospodarka wodno-
ściekowa) lub  
pośrednio uwzględnia 
technologie  
wpływające na oszczęd-
ność energii lub  
emisje szkodliwych sub-
stancji) 
. To kryterium wymaga 
uzasadnienia przez  
każdego z członków Rady. 
Informacja  
musi być zawarta w bizne-
splanie lub  
dodatkowym oświadcze-
niu podpisanym  
przez beneficjenta 
 

2 pkt.- operacje mające 
pozytywny wpływ na 
ochronę  środowisko i 
klimat 
0 pkt- brak pozytywnego 
wpływu na ochronę 
środowiska i klimat. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku. 



7. doradztwo 
biura LGD 
(maks. 2pkt.) 

Preferowani są 
wnioskodawcy, którzy 
korzystali z usług 
doradczych pracowników 
biura LGD  w zakresie 
przygotowania wniosku o 
przyznanie 
dofinansowania: 
Doradztwo indywidualne, 
szkolenia w trakcie trwania 
naborów, konsultacje 
telefoniczne. 

2 pkt.- wnioskodawca  
korzystał  z 2 lub więcej 
form doradztwa biura LGD 
na etapie sporządzania 
wniosku w tym 
szkolenie/spotkanie 
informacyjne 
1 pkt. - wnioskodawca 
korzystał  z 1 formy 
doradztwa biura LGD na 
etapie sporządzania 
wniosku 
0 pkt.- wnioskodawca nie 
korzystał z doradztwa n 
etapie sporządzania 
wniosku o płatność 

Listy ze spotkań 
informacyjnych, 
szkoleń, wydruki 
e-mail, rejestr 
beneficjentów 
korzystających z 
doradztwa LGD. 

               Maksymalna liczba punktów: 12 pkt. (min. 5 pkt., aby otrzymać wsparcie) 


