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Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla operacji powyżej 50.000 zł 

 

 

Lp. 

Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest 

Było 

Max. 

Jest 

Max. 

1. 

Wysokość intensywności 

pomocy 

więcej niż 10% powyżej 

wkładu minimalnego  

– 3 pkt. 
do 10% włącznie powyżej 

wkładu minimalnego  

– 1 pkt. 

wkład własny równy 

minimalnemu – 0 pkt 

 

Bez zmian 

Kryterium premiuje 

operacje, które zakładają 

większy wkład własny. 

Wnioskowanie o mniejszy 

poziom dofinansowania 

pozwoli na dofinansowanie 

większej liczby operacji 

Kryterium premiuje 

operacje, które zakładają 

większy wkład własny. 

Wnioskowanie  

o mniejszy poziom 

dofinansowania pozwoli 

na dofinansowanie 

większej liczby operacji. 

Nie dotyczy jednostek 

sektora finansów 

publicznych 

 

 

3 

 

Bez 

zmian 

Zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 24 września 2015r. 

2. 

Działalność, której 

dotyczy operacja 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

sportowej obszaru LGD – 

2 pkt. 
Działalność, której 

dotyczy operacja nie 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

sportowej obszaru LGD – 

0 pkt. 

Operacja przyczyni się 

do poszerzenia oferty 

lub bazy turystycznej, 

rekreacyjnej obszaru 

LGD – 2 pkt. 

Operacja nie przyczyni 

się do poszerzenia 

oferty lub bazy 

turystycznej, 

rekreacyjnej obszaru 

LGD – 0 pkt. 

Kryterium preferuje 

operacje, które 

przyczyniają się do 

powstawania nowych 

obiektów turystycznych. 

Preferowane są również 

operacje wnoszące nową 

jakość do już istniejących 

zasobów turystycznych 

obszaru LSR i oferty 

turystycznej. 

 

Bez zmian 

 

 

2 

 

Bez 

zmian 

Wykreślenie zwrotu „lub 

sportowej” wynika  

z Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 24 września 2015r, 

gdzie nie przyznaje się 

pomocy na operacje w zakresie 

niekomercyjnej infrastruktury 

sportowej. 
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10. 

Operacja przyczynia się 

do wzrostu aktywności 

społecznej i  wzmocnienia 

więzi z miejscem 

zamieszkania poprzez 

pracę i usługi świadczone 

nieodpłatnie – 3 pkt. 

Brak pracy i usług 

świadczonych 

nieodpłatnie w ramach 

realizacji operacji – 0 pkt. 

Operacja przyczynia 

się do wzrostu 

aktywności społecznej 

i  wzmocnienia więzi  

z miejscem 

zamieszkania poprzez 

pracę świadczoną 

nieodpłatnie – 3 pkt. 

Brak pracy 

świadczonej 

nieodpłatnie w ramach 

realizacji operacji  

– 0 pkt. 

Docelowo oddziaływanie 

operacji spowoduje wzrost 

aktywności mieszkańców. 

Wzrost aktywności będzie 

spełniony poprzez 

wykonywanie przez 

mieszkańców obszaru 

pracy i usług                    

świadczonych nieodpłatnie 

w ramach realizacji 

operacji 

Docelowo 

oddziaływanie operacji 

spowoduje wzrost 

aktywności 

mieszkańców. Wzrost 

aktywności będzie 

spełniony poprzez 

wykonywanie przez 

mieszkańców obszaru 

pracy świadczonej 

nieodpłatnie w ramach 

realizacji operacji 

 

 

3 

 

Bez 

zmian 

Preferowane będą operacje, 

gdzie w ramach wkładu 

rzeczowego będzie praca 

świadczona nieodpłatnie przez 

mieszkańców obszaru  

w formie wykonywanej pracy. 

SUMA PUNKTÓW 20 20  

Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które uzyskały ocenę końcową wynoszącą co 

najmniej 6 punktów 
20 20  

 

 

 


