
Wykaz kryteriów wyboru operacji określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Leśny Krąg dla Działania Odnowa i rozwój Wsi 

Lp. Kryterium Opis Źródło informacji 

1.  

Doświadczenie Wnioskodawcy 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE:  

- zrealizował powyżej 2 projektów – 10- pkt. 

- zrealizował 1 -2 projekty – 5 pkt. 

- nie realizował projektów lub w dokumentacji wniosku brak informacji na ten temat – 0 pkt. 

Ocenie będzie podlegało dotychczasowe doświadczenie 
Wnioskodawców w realizacji projektów finansowanych z 
funduszy UE, a w tym programów z Odnowy Wsi. 
Preferowani będą wnioskodawcy z posiadanym 
doświadczeniem. 

Wniosek 
Załącznik 1-OiRW 

2.  

Zasięg oddziaływania operacji 

Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej: 

- do 450 mieszkańców - 6 pkt 

- powyżej 450 mieszkańców, 10 pkt 

Preferowane będą operacje, które będą realizowane dla 
większych miejscowości. Dzięki temu potencjalnie z 
efektów projektu będzie korzystała większa liczba 
mieszkańców. 

Wniosek 

3.  

Rozwój turystyki i poprawa infrastruktury społecznej obszaru 

Operacja przyczyni się do:        

- poszerzenia oferty turystycznej lub infrastruktury obszaru - 5 pkt 

- poprawy infrastruktury społecznej obszaru – 5 pkt 

- wpłynie na poszerzenie oferty turystycznej i poprawę infrastruktury społecznej -10 pkt 

-  w dokumentacji wniosku brak informacji na ten temat – 0 pkt. 

Oceniany będzie wpływ operacji na podniesienia 
atrakcyjności turystycznej obszaru i poprawę, jakości 
życia mieszkańców poprzez między innymi inwestycje 
infrastrukturalne. Preferowane będą operacje, których 
oddziaływanie będzie związane z turystyką i poprawą, 
jakości życia.  

Wniosek 
Załącznik 2-OiRW 

4.  

Operacja powiązana będzie z budowaniem terytorialnej marki turystycznej regionu 

- wnioskodawca wykazał i uzasadnił takie powiązania – 5 pkt 

- brak powiązań – 0 pkt 

Preferowane będą operacje, w których wyraźnie 
wykazano związek z budowaniem terytorialnej marki 
turystycznej regionu i tworzeniem powiązanych 
produktów turystycznych, a działalność gospodarcza ma 
związek z budowaniem Szlaku Leśnego Kręgu 

Wniosek 

5.  

Gmina na terenie, której będzie realizowana operacja była wspierana pomocą finansową w ramach (SPO ROL i 

PROW 2007 -2013) 

- Na terenie gminy, której dotyczy operacja żadna miejscowość nie korzystała dofinansowania w ramach działania SPO ROL 

2004-2006 „Odnowa i rozwój wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego’” oraz PROW 2007-2013 „odnowa i 

rozwój wsi” – 2 pkt. 

- Na terenie gminy, której dotyczy operacja, co najmniej jedna miejscowość korzystała z dofinansowania w ramach działania 

SPO ROL 2004-2006 Odnowa i rozwój wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego’ oraz PROW 2007-2013 

„odnowa i rozwój wsi” – 0 pkt. 

Preferowane będą operacje na obszarach, które do tej 
pory nie korzystały z pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” SPO ROL 2004-2006 
oraz PROW 2007-2013 

Wniosek 
Załącznik 3-OiRW 

6.  

Kwota wnioskowanej pomocy 

- do 150 000 PLN – 3 pkt. 

- powyżej 150 000 PLN, do 250 000 PLN – 2 pkt. 

- pow. 250 000 PLN, do 300 000 PLN – 1 pkt 

- pow. 300 000 PLN – 0 pkt. 

Preferowane będą operacje, w których kwota 
wnioskowanej pomocy finansowej jest najniższa. 

Wniosek 

Maksymalna liczba punktów 40, Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji: 30% z 40 pkt. = 12 pkt. 

 


