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Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru operacji dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia 

1.2.2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno- kulturalnej służącej inicjatywom 

lokalnym. 

 

Kryterium Opis/uzasadnienie        Punktacja Źródło weryfikacji 

1. Zakres operacji 

(maks 2 pkt.) 

Preferowane są operacje 

dostosowane do potrzeb grup 

defaworyzowanych ze względu 

na wykluczenie społeczne 

określonych w LSR -dzieci i 

młodzież ucząca się, osoby 

60+ 

 

2 pkt.- operacja dostosowana 

do potrzeb grup 

defaworyzowanych 

0 pkt- inny rodzaj operacji 

 

Karta opisu operacji, 

informacje we 

wniosku 

2. Rodzaj operacji 

(mak 2 pkt.) 

Preferuje się realizację operacji 

które wskazane są w LSR jako 

preferowane dla danego celu 

szczegółowego ze względu na 

bezpośrednie przyczynianie się 

do osiągniecia wskaźników 

LSR 

2 pkt.- realizuje operację 

preferowaną w LSR 

0 pkt.-nie realizuje operacji 

preferowanej w LSR 

Wniosek z 

załącznikami 

3. Okres realizacji 

operacji 

(maks 1pkt.) 

Preferowane są operacje, 

których czas realizacji nie 

przekracza 12 miesięcy 

1 pkt.- Okres realizacji 

operacji do 12 miesięcy 

0 pkt.- Okres realizacji 

operacji powyżej 12 miesięcy  

Informacja we 

wniosku  

4. Uzasadnienie 

potrzeby realizacji 

operacji 

(maks 2 pkt.) 

Preferowane są operacje, 

których realizacja została 

skonsultowana z lokalną 

społecznością (uspołeczniona)  

2 pkt.- operacja 

uspołeczniona 

0 pkt. – operacja nie 

uspołeczniona 

Informacja we 

wniosku, karta opisu 

operacji, wynik 

konsultacji 

5. Wpływ operacji 

na stan środowiska 

naturalnego i 

zmiany klimatyczne 

(maks. 2 pkt) 

Kryterium preferuje operacje, 

które w swoich celach lub 

działalności  bezpośrednio 

przyczynią się do ochrony 

środowiska lub klimatu (np. 

recykling odpadów, 

odnawialne źródła energii, 

gospodarka wodno-ściekowa) 

lub pośrednio uwzględnia 

technologie wpływające na 

oszczędność energii lub emisje 

szkodliwych substancji) 

2 pkt.- operacje 

wykorzystujące OZE w 

zakresie istotnym dla 

realizacji projektu. 

1 pkt. –  operacje mające 

pozytywny wpływ na ochronę  

środowisko i klimat inne niż 

OZE 

0 pkt.- brak wpływu na 

ochronę środowiska i klimat. 

Informacje zawarte 

we wniosku i 

załącznikach. 

Oświadczenie 

wnioskodawcy 
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6. Miejsce realizacji 

operacji 

(maks 2 pkt.) 

Preferowane są operacje 

realizowane na 

nieruchomościach publicznych 

(będących własnością JST lub 

skarbu państwa) 

2 pkt. – Operacja jest 

realizowana na 

nieruchomościach 

publicznych 

0 pkt. – operacja jest 

realizowana na innych 

nieruchomościach 

Wniosek, Wypis z 

ewidencji gruntów 

7. 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 

8. Doradztwo biura 

LGD 

(maks 2pkt.) 

Preferowani są wnioskodawcy, 

którzy skorzystali z co 

najmniej jednej formy 

doradztwa  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  

Listy ze spotkań 

informacyjnych, 

szkoleń, wydruki e-

mail, rejestr 

beneficjentów 

korzystających z 

doradztwa LGD. 

Maksymalna liczba punktów: 14 pkt. (min. 40% pkt., tj. 5,6pkt. aby otrzymać wsparcie) 

 

 

 


