
Wykaz kryteriów wyboru operacji określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Leśny Krąg dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Lp. Kryterium Opis Źródło informacji 

1.  

Doświadczenie w realizacji projektów. 

Wnioskodawca: 

- ma doświadczenie w realizacji projektów –2 pkt 

- nie realizował wcześniej projektów lub brak informacji w tym zakresie w dokumentacji wniosku dla operacji– 0 pkt 

Ocenie podlega doświadczenie w realizacji projektów. LGD 
preferowała będzie wnioskodawców, którzy korzystali wcześniej ze 
wsparcia środkami zewnętrznymi na realizację przedsięwzięć.  

Wniosek 
Załącznik 1-R 

2.  

Tworzenie nowych miejsc pracy. 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, stałych miejsc pracy – 10 pkt 

- nie powstaną nowe miejsca pracy – 0 pkt 

Oceniany jest wpływ operacji na tworzenie nowych miejsc pracy i 
pobudzenia gospodarczego terenu. Preferowane będą wnioski, które 
przyczynią się do utworzenia jak największej liczby miejsc pracy. 

Wniosek 
Załącznik 2-R 

3.  

Rozwój przedsiębiorczości 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa  

- powstanie nowego przedsiębiorstwa lub działalności pozarolniczej - 10 pkt 

- rozwój istniejącego przedsiębiorstwa lub działalności pozarolniczej – 5 pkt 

Preferowane będą operacje, które przyczynią się do powstania 
nowego przedsiębiorstwa lub rozpoczęcia nowej działalności 
pozarolniczej. Poprzez dobre przykłady LGD chce zachęcać do 
pobudzania aktywności gospodarczej na swoim terenie 

Wniosek 
Załącznik 3-R 

4.  

Rozwój usług turystycznych 

Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych lub rozwój dotychczasowych usług turystycznych  

- powstanie nowych usług turystycznych zgodnie z Ekonomicznym Planem Projektu- 10 pkt. 

- wyłącznie rozwój istniejących usług turystycznych zgodnie z Ekonomicznym Planem Projektu – 5 pkt 

- brak informacji na ten temat w dokumentacji operacji lub operacja nie dotyczy usług turystycznych– 0 pkt 

Preferowane będą operacje, które przyczynią się do ożywienia 
działalności gospodarczej w sferze turystyki wiejskiej i agroturystyki ze 
szczególnym naciskiem na nowe produkty. 

Wniosek 
Załącznik 4-R 

5.  

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 

EPO 

6.  

Wysokość dofinansowania 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- mniej niż 40 tys zł – 5 pkt 

- od 40 -60 tys złotych – 2 pkt 

- powyżej 60 tys. zł – 0 pkt 

Preferowane będą wnioski na mniejsze kwoty dofinansowania, tak by 
jak najwięcej beneficjentów mogło skorzystać z pomocy. 

Wniosek 

7.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności gospodarczej 

Działalność, której dotyczy operacja ( z wyjątkiem usług turystycznych) oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych, albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego dotyczy: 

a) powstania nowych produktów/usług lub działalności - 10 pkt 

b) rozwój istniejących produktów/usług lub działalności – 5 pkt  

c) rzemiosło i rękodzielnictwo – 8 pkt. 

d) w dokumentacji wniosku brak informacji na ten temat lub operacja dotyczy usług turystycznych – 0 pkt. 

( w pkt. c) punkty sumują się z a lub b) 

Ocenie będzie podlegało wykorzystanie lokalnych zasobów 
przyrodniczych, albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
historycznego. Preferowane będą operacje dotyczące nowych 
produktów lub rozwoju istniejących produktów a w szczególności 
rzemiosło i rękodzielnictwo. 

Wniosek 
Załącznik 5-R 

8.  

Aktywność społeczna wnioskodawcy 

Wnioskodawca jest: 

- członkiem LGD – 5 pkt 

- członkiem innej organizacji pozarządowej – 3 pkt 

- nie należy do żadnej organizacji lub w dokumentacji wniosku brak informacji na ten temat – 0 pkt.  

( punkty sumują się) 

Preferowane będą operacje składane przez członków LGD lub 
członków innych organizacji pozarządowych. Celem preferencji jest 
aktywizacja społeczna mieszkańców.  

Wniosek 
Załącznik 6-R 

9.  

Aktywizacja gospodarcza ludzi młodych i powyżej 50 roku życia 

Wnioskodawca jest: 

- osobą poniżej 26 roku życia w dniu składania wniosku – 5 pkt 

- jest osobą powyżej 50 roku życia w dniu składania wniosku– 5 pkt 

- wnioskodawca nie spełnia kryteriów lub nie dołączył dokumentów potwierdzających swój wiek – 0 pkt. 

Preferowane będą operacje realizowane przez ludzi młodych w celu 
zatrzymania ich na terenie obszaru LGD i ludzi powyżej 50 roku życia 
w celu ich aktywizacji  

Wniosek 
Załącznik 7-R 

Maksymalna liczba punktów 73, Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji: 30% z 73 pkt. = 21, 9 pkt. 
 


