
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji 

Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa (projekt 

grantowy) 

 Kryterium lokalne Opis/potencjalne oddziaływanie Punktacja 

1 Wykorzystanie lokalnych 

zasobów 

Preferowane są operacje wykorzystujące 

lokalne zasoby, lokalne dziedzictwo 

rozumiane jako: lokalna 

historia, tradycja, kultura, walory 

lokalnego środowiska, lokalne zabytki, 

Punktacja od 1-3 

1 pkt – projekt 

zakłada 

wykorzystanie  

jednego z lokalnych 

zasobów 

3 pkt – projekt 

zakłada 

wykorzystanie  

więcej niż jednego 

lokalnego zasobu 

2 Dostępność Operacja służy jak największej liczbie 

mieszkańców  

Punktacja od 1-3 

1 pkt- mieszkańcom 

jednej miejscowości 

2 pkt- mieszkańcom 

gminy  

3 pkt- mieszkańcom 

obszaru LSR 

3 Aktywizacja grup 

defaworyzowanych 

Preferowane są projekty przyczyniające 

się do aktywizacji grup osób 

defaworyzowanych określonych  

w LSR, tj. 

-Osoby bezrobotne, w szczególności: 

młodzi ludzie w wieku 18-34 lata,  

bezrobotni w wieku 50+,                                

kobiety,                                          

-Rolnicy,    

-Seniorzy, 

Punktacja od 0-3 

0 pkt – projekt nie 

jest skierowany do 

żadnej z grup osób 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

3 pkt – projekt 

skierowany jest na 

zaspokojenie potrzeb 

przynajmniej jednej 



-Osoby niepełnosprawne   grupy osób 

defaworyzowanych 

określonych w LSR 

4 Budowa i wzmacnianie 

więzi społecznych 

Projekt dotyczy budowy i wzmacniania 

więzi w społeczności lokalnej poprzez 

pobudzanie aktywności wśród 

mieszkańców 

Punktacja od 0-2 

0 pkt - nie dotyczy 

2 pkt - dotyczy 

5 Promocja obszaru Operacja przyczynia się do promocji 

obszaru objętego LSR. 

Punktacja od 0-3 

0 pkt - projekt nie 

przyczyni się do 

promocji obszaru 

3 pkt - projekt 

przyczyni się do 

promocji obszaru 

6  

Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

zakresie planowanej operacji 

Punktacja od 0 – 3 

0 pkt -wnioskodawca 

nie posiada 

doświadczenia  

3 pkt - wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

zakresie planowanej 

operacji 

7 Innowacyjność projektu Innowacyjność rozumiana jest tu jako 

nowe rozwiązania , które zaspokajają 

potrzeby społeczne efektywniej niż 

obecne rozwiązania i prowadzą do 

rozwoju nowych obszarów współpracy 

oraz lepszego wykorzystania zasobów 

Punktacja od 0-1 

0 pkt - projekt nie jest 

innowacyjny 

1 pkt - projekt jest 

innowacyjny 

 

Maksymalna liczba punktów:  18 

Minimalna wymagana liczba punktów: 4 

 


