
KARTA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU 
 

Oznaczenie sprawy: ............................................................................................ 

Tytuł wniosku: ........................................................................................................ 

Nazwa beneficjenta: ............................................................................................... 
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Działanie „Małe projekty” 

 
 

 Lp. 

Kryterium 

Max. liczba 

punktów 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

1 Kwota dofinansowania   Max. 2 
 

 

 Do 15 tys. zł 0  

 15-20 tys. zł 2  

 Powyżej 20 tys. zł 1  

2 Realizacja planowanych w LSR przedsięwzięć  Max. 20  

2.1 Rozwój produktów turystycznych i kulturowych.   

2.1.1 
Liczba nowych / zmodernizowanych szlaków turystycznych i obiektów małej architektury 
turystycznej * 

1 pkt. za każdy 

szlak lub obiekt* 
 

2.1.2 
Liczba promowanych lub wprowadzanych na rynek lokalnych produktów kulinarnych (w danym 
projekcie)  

1 pkt. za  

każdy produkt 
 

2.1.3 

Liczba wprowadzanych na rynek i/lub promowanych produktów** turystycznych i kulturowych 

charakterystycznych dla obszaru LGD  (z wyłączeniem szlaków turystycznych i obiektów małej 

architektury oraz produktów kulinarnych)  

1 pkt. za ** 

każdy produkt 
 

2.1.4 
Przewidywany wzrost liczby osób korzystających ze szlaków turystycznych i obiektów małej 
architektury turystycznej (w porównaniu do poprzedniego roku kalendarzowego) 

1 pkt. za  

każde 50 osób/rok 
 

2.1.5 

Przewidywana liczba osób, która nabędzie wiedzę na temat produktów kulinarnych i/lub innych 

turystycznych lub kulturowych charakterystycznych dla obszaru LGD (w porównaniu do 

poprzedniego roku kalendarzowego) 

1 pkt. za każde 

25 osób 
 

2.2 Rozwój usług turystycznych   

2.2.1 
Liczba nowych usług w zakresie sportu, turystyki lub rekreacji  oferowanych na obszarze LGD  
w związku z realizacją projektu  

1 pkt. za  

każdą usługę 
 

2.2.2 
Liczba nowoddanych  lub modernizowanych gospodarstw agroturystycznych lub innych obiektów 

pełniących funkcje turystyczne.  
1 pkt. za każdy 

szlak lub obiekt 
 

2.2.3 

Przewidywany wzrost liczby osób, korzystających z oferty usług turystycznych (w porównaniu 

do poprzedniego roku kalendarzowego 
1 pkt. za  

każde 200 

osób/rok 

 

2.3 Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości.   

2.3.1 
Liczba szkoleń , warsztatów i spotkań aktywizujących lub  innych działań w zakresie 
przedsiębiorczości lub pozyskiwania środków inwestycyjnych  

1 pkt. za  

każde spotkanie  
 

2.3.2 
Liczba osób korzystających z  oferty spotkań aktywizujących, szkoleń , warsztatów lub innych 
działań w zakresie przedsiębiorczości lub pozyskiwania środków inwestycyjnych 

1 pkt. za  

każde 10 osób 
 

2.4 
Rozwój centrów kultury (instytucje kultury, biblioteki, świetlice wiejskiej lub inne 

obiekty pełniące ich rolę)  
  

2.4.1 
Liczba utworzonych lub zmodernizowanych obiektów instytucji kultury, bibliotek, świetlic 

wiejskich lub innych obiektów pełniących ich rolę  

1 pkt. za  

każdy obiekt 
 

2.4.2 
Przewidywana liczba osób korzystających ze stałej oferty instytucji kultury, świetlic wiejskich , 

bibliotek lub innych obiektów pełniących ich rolę w ciągu jednego roku  

1 pkt. za  

każde 20 osób 
 

2.5 Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej   

2.5.1 
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych   1 pkt. za  

każdy obiekt 
 

2.5.2 Przewidywany wzrost liczby korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych w ciągu 1 pkt. za   



1 roku każde 20 osób 

2.6 Zachowanie wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych    

2.6.1 
Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom konserwatorskim 

 i restauracyjnym 

1 pkt. za  

każdy obiekt 
 

2.6.2 
Przewidywany wzrost liczby osób zwiedzających obiekty w ciągu roku w porównaniu ze stanem 

przed konserwacja lub restauracją zabytku.  

1 pkt. za  

każde 10 osób/rok 
 

2.7 
Działania i wydarzenia kulturalne lub sportowe lub rekreacyjne lub promocyjne 

lub edukacyjne  
  

2.7.1 
Liczba imprez  zawartych we wniosku z udziałem mieszkańców gmin, wchodzących w skład LGD 1 pkt. za  

każdą imprezę 
 

2.7.2 Liczba zespołów artystycznych i sportowych które otrzymają wsparcie finansowe z LGD 

w ramach realizacji projektu  
1 pkt. za  

każdy zespół 
 

2.7.3 Liczba publikacji książkowych i wydawnictw dotyczących regionu LGD  w projekcie, 1 pkt. za  

każde 500 szt. 

nakładu 

 

2.7.4 Przewidywana liczba uczestników imprez lub działań edukacyjnych realizowanych w ramach 

projektu  
1 pkt. za  

każde 50 osób 
 

3 
Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE 

 
Max. 2  

3.1 Wnioskodawca realizował projekty współfinansowane ze środków UE ( 0  

3.2 Wnioskodawca nie realizował żadnego projektu współfinansowanego ze środków UE 2  

4 
Wpływ operacji na promocję LGD i wizerunek obszaru objętego LSR 

 
Max. 2  

4.1 Realizacja projektu nie wiąże się z promocją obszaru LGD 0  

4.2 Realizacja projektu przewiduje elementy promocji obszaru LGD 2  

5 
Miejsce siedziby wnioskodawcy 

 
Max. 2  

5.1 Wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem LSR 0  

5.2 Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LSR 2  

6 
Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji 

 
Max 2  

6.1 W realizację operacji nie będą zaangażowanie inne podmioty poza wnioskodawcą. 0  

6.2 Projekt będzie realizowany z innymi podmiotami (osobami) 2  

7 
Innowacyjność (nowe technologie, wdrażanie nowego sposobu przetwarzania lokalnych 

produktów, nowatorskie wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych obszaru  

LSR, np. rozwój nowych form turystyki, wydłużenie sezonu turystycznego i temu podobne). 
Max. 5  

7.1 Innowacyjny na terenie gminy 2  

7.2 Innowacyjny na obszarze LGD 5  

Razem punktów  (A)                                                                                                           Max. 35 pkt. Min 4 pkt 

Ostateczna liczba punktów: 

A x WLSR = ………………………………………………………… 
Wlsr = 100% - % zrealizowania wskaźnika 

 

 

 

podpisy oceniających:…………………………………………….…………………........................... 

 

*Punktowane obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej: altana, wiata, mostek, kładka, plac 

zabaw, stojak na rowery, tablice informacyjne 

**Produkty turystyczne i kulturowe charakterystyczne dla obszaru LGD: rękodzieło, zespoły 

śpiewacze i teatralne, wytwory tradycyjnego rzemiosła. 

WW. powinny wiązać się z naszym terenem i wnioskodawca powinien to udowodnić zapisem we wniosku , 

np. zespół śpiewaczy – członkowie z naszego obszaru i repertuar tradycyjny) 

 


