
Lokalne kryteria wyboru projektów 
 

Wstępne kryteria wyboru projektów wypracowano podczas warsztatów. Ostatecznie kryteria zostały 

wypracowane przez Zarząd LGD i przyjęte wraz z Regulaminem Rady i LSR przez Walne Zebranie 

Członków LGD.   

Lokalne kryteria wyboru projektów podano w tabeli poniżej. 

 
Kryterium Punktacja 

Liczba nowych / zmodernizowanych szlaków turystycznych lub 

obiektów małej architektury turystycznej  
1 pkt. za każdy szlak lub obiekt 

Planowany wzrost liczby osób, korzystających ze szlaków i 

obiektów małej architektury turystycznej w ciągu roku 

1 pkt. za  

każde 50 osób/rok 

Liczba utworzonych lub zmodernizowanych obiektów kultury, 

świetlic wiejskich 

1 pkt. za  

każdy obiekt 

Przewidywana liczba korzystających ze stałej oferty instytucji 

kultury, świetlic wiejskich (w ciągu roku) 

1 pkt. za  

każde 50 osób 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowo – 

rekreacyjnych  

1 pkt. za  

każdy obiekt 

Liczba nowych lub zmodernizowanych placów zabaw dla dzieci  1 pkt. za  

każdy obiekt 

Przewidywany wzrost liczby korzystających z obiektów 

sportowo - rekreacyjnych w ciągu roku 

1 pkt. za  

każde 50 osób/rok 

Przewidywany % wzrost liczby korzystających z placów zabaw 

na terenie danej gminy w ciągu roku 

1 pkt. za  

każde 20%/rok 

Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom 

konserwatorskim i restauracyjnym 

1 pkt. za  

każdy obiekt 

Przewidywany wzrost liczby osób zwiedzających obiekty 

w ciągu roku 

1 pkt. za  

każde 100 osób 

Projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach 0 

Projekt jest oparty na jednym z lokalnych zasobów 1 

Projekt oparty jest na dwóch lokalnych zasobach 2 

Projekt oparty jest na trzech lokalnych zasobach 3 

Projekt służy mieszkańcom 1 miejscowości 1 

Projekt służy mieszkańcom 1 gminy 2 

Projekt służy mieszkańcom obszaru LGD 3 

Innowacyjność na terenie Gminy 3 

Innowacyjność na terenie LGD 5 
Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów małej architektury 
turystycznej*  

1 obiekt – 1 pkt.  

Powyżej 1 obiektu – 2 pkt. 
Liczba lokalnych produktów kulinarnych które mają związek z 

realizacją projektu 
1 produkt – 1 pkt.  

Powyżej 1produktu– 2 pkt. 
Liczba zewidencjonowanych i promowanych innych produktów 
turystycznych i kulturowych charakterystycznych dla obszaru 
LGD w ramach realizacji projektu 

1 produkt – 1 pkt.  

Powyżej 1produktu– 2 pkt. 

Planowany wzrost liczby osób korzystających ze szlaków 
i obiektów małej architektury turystycznej zrealizowanych w 
ramach projektu  

do 200 os-1pkt 

201 do 500-2pkt  

powyżej 500-3pkt  

osób/rok 
Planowany wzrost liczby osób znających (posiadających 
wiedzę) nt. produktów kulinarnych charakterystycznych dla 
obszaru LGD  

do 200 osób/rok -1pkt 

201 do 500 osób/rok -2pkt  

powyżej 500 osób/rok -3pkt  
Wzrost liczby osób znających (posiadających wiedzę) nt. 
produktów charakterystycznych dla obszaru LGD ** 

do 200 os-1pkt 

201 do 500os.-2pkt  

powyżej 500os.-3pkt  
Liczba nowych usług udostępnionych w wyniku realizacji 
projektu LGD  

1 pkt-1 usługa 

2 pkt-2 usługi 

3 pkt. – 3 i więcej usług 

  



Liczba nowo oddanych lub modernizowanych gospodarstw 
agroturystycznych, obiektów gastronomicznych i hotelarskich 
lub innych  

1 obiekt – 1 pkt.  

Powyżej 1 obiektu – 2 pkt. 

Wzrost liczby osób, korzystających z oferty usługowej 
powstałej w wyniku realizacji projektu 

do 100 os-1pkt 

101 do 200-2pkt  

powyżej 200-3pkt  
Wzrost liczby osób, korzystających z oferty gastronomii 
i miejsc noclegowych   

do 100 os-1pkt 

101 do 200-2pkt  

powyżej 200-3pkt  
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach projektu  Samozatrudnienie- 0 pkt. 

1 miejsce - 1pkt  
Powyżej 1 miejsca – 2 pkt.  

Liczba osób aktualnie opłacających KRUS w gospodarstwie  zatrudnienie – 
1 os. - pkt. 

do 5 os. – 2 pkt. 
Powyżej 5 os. – 3 pkt. 

Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom 
konserwatorskim i restauracyjnym 

1 obiekt – 1 pkt.  
Powyżej 1 – 2 pkt.  

Przewidywany wzrost liczby osób korzystających z obiektu 

do 100 os-1pkt 

 do 200-2pkt  

powyżej 200-3pkt  
Wnioskodawca realizował projekt współfinansowany 
ze środków UE 

1 

Wnioskodawca nie realizował żadnego projektu 
współfinansowanego ze środków UE 

2 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą posiada lub 
uprawia Wnioskodawca   

 

Powyżej 10 ha 1 

Więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha 2 

Mniej niż 5 ha 4 

Status beneficjenta na rynku  

Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą lub 
agroturystyczną  

2 

Wnioskodawca rozwija działalność gospodarcza lub 
agroturystyczną 

0 

Liczba nowych usług (świadczonych przez wnioskodawcę w 
wyniku realizacji projektu) w zakresie sportu i rekreacji 
udostępnionych na terenie LGD (w ciągu roku). 

1pkt-1 usługa  

2pkt-2 usługi 

3pkt – 3 i więcej usług 
Liczba nowo oddanych lub modernizowanych 
gospodarstw agroturystycznych, obiektów gastronomicznych i 
hotelarskich i małej architektury turystycznej (w ciągu roku).  
 

1pkt-1 obiekt  

2pkt-2 obiekty 

3 pkt. – 3 i więcej 

wzrost liczby osób, korzystających z oferty usługowej innej niż 
gastronomia lub miejsca noclegowe (w ciągu roku). 

do 20 os-1pkt 

21 do 50-2pkt  

powyżej 50-3pkt  

 
wzrost liczby osób, korzystających z oferty agroturystycznej 
lub gastronomii lub miejsc noclegowych lub małej architektury 
(w ciągu roku). 

do 100 os-1 pkt. 

101 do 200- 2 pkt.  

powyżej 200-3 pkt. 
Utworzenie miejsc pracy związane z realizacją projektu  
 

1 miejsce pracy – 2 pkt.  

2 miejsca pracy- 4 pkt.  

powyżej 2 miejsc - 6 pkt.    
Liczba osób aktualnie zatrudnionych w przedsiębiorstwie (w 
tym samo zatrudnienie) 
 

zatrudnienie –  

1 os. - 3 pkt.  

2 do 5 os. – 2 pkt.  

Powyżej 5 os. –1pkt  

Firma istnieje na rynku do 12 miesięcy 0 

Firma istnieje na rynku od 13 miesięcy do 24 miesięcy 1 

Firma istnieje na rynku powyżej 24 miesięcy 2 

Firma rozwija dotychczasową działalność 1 
Realizacja projektu wiąże się z wprowadzeniem nowego typu 
działalności, nowej usługi do dotychczas prowadzonej 

2 

Kwota dofinansowania   Max. 2 

Do 15 tyś zł 0 

15-20 tyś zł 2 

Powyżej 20 tyś zł 1 

Realizacja planowanych w LSR przedsięwzięć  
 

Max. 20 

Rozwój produktów turystycznych i kulturowych.  

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

1 pkt. za każdy szlak lub obiekt* 

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

1 pkt. za  
każdy produkt 

  



Liczba wprowadzanych na rynek i/lub promowanych 
produktów** turystycznych i kulturowych charakterystycznych 
dla obszaru LGD  (z wyłączeniem szlaków turystycznych i 
obiektów małej architektury)  

1 pkt. za ** 
każdy produkt 

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 

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 

Rozwój usług turystycznych  

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

1 pkt. za  
każdą usługę 

Liczba nowo oddanych lub modernizowanych gospodarstw 
agroturystycznych, obiektów gastronomicznych i hotelarskich  .  

1 pkt. za każdy szlak lub obiekt 

Przewidywany wzrost liczby osób, korzystających z oferty usług 
turystycznych (w porównaniu do poprzedniego roku 
kalendarzowego 

1 pkt. za  
każde 200 osób/rok 

Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości.  

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

1 pkt. za  
każde spotkanie  

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 

Rozwój centrów kultury (instytucje kultury, biblioteki, świetlice 
wiejskiej lub inne obiekty pełniące ich rolę)  

 

Liczba utworzonych lub zmodernizowanych obiektów instytucji 
kultury, bibliotek, świetlic wiejskich lub innych obiektów 
pełniących ich rolę  

1 pkt. za  
każdy obiekt 

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 

Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej  

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowych i 
rekreacyjnych   

1 pkt. za  
każdy obiekt 

Przewidywany wzrost liczby korzystających z obiektów 
sportowych i rekreacyjnych w ciągu 1 roku 

1 pkt. za  
każde 20 osób 

Zachowanie wartości historycznych, kulturowych 
i przyrodniczych  

 

Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom 
konserwatorskim i restauracyjnym 

1 pkt. za  
każdy obiekt 

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 

Działania i wydarzenia kulturalne, sportowe , rekreacyjne i 
promocyjne  

 

Liczba imprez  zawartych we wniosku z udziałem mieszkańców 
gmin, wchodzących w skład LGD 

1 pkt. za  
każdą imprezę 

Liczba zespołów artystycznych i sportowych które otrzymają 
wsparcie finansowe z LGD w ramach realizacji projektu  

1 pkt. za  
każdy zespół 

Liczba publikacji książkowych i wydawnictw dotyczących 

regionu LGD w projekcie, 

1 pkt. za  

każde 500 szt. nakładu 

Przewidywana liczba uczestników imprez realizowanych 
w ramach projektu  

1 pkt. za  
każde 50 osób 

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze 
środków UE 

Max. 2 

Wnioskodawca nie realizował żadnego projektu 
współfinansowanego ze środków UE 

2 

Realizacja projektu nie wiąże się z promocją obszaru LGD 0 

Realizacja projektu przewiduje elementy promocji obszaru LGD 2 

Wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem LSR 0 

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LSR 2 

W realizację operacji nie będą zaangażowanie inne podmioty 
poza wnioskodawcą. 

0 

Projekt będzie realizowany z innymi podmiotami (osobami) 2 

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 

Liczba nowych lub zmodernizowanych placów zabaw dla dzieci 
w projekcie  

1 pkt. za  

każdy plac zabaw 

Przewidywany % wzrost liczby korzystających z placów zabaw 
dla dzieci  

1 pkt. za  

każde 50 osób/rok 

Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, 
kulturowych, historycznych  

Max 3 pkt.  



 

UWAGA! 

Na liście projektów wybranych do realizacji w ramach LSR mogą znaleźć się projekty które w ramach 

oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskały następującą liczbę punktów  

-dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 pkt. 

-dla działania : „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3pkt.  

-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3pkt.  

-dla „małych projektów” 4 pkt.  

 

 

Ostateczną liczbę punktów przyznanych wg oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru ustala się 

następująco: 

Ostateczna liczba punktów: 

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

A-suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach  

WLSR=100%-% zrealizowanego wskaźnika, gdzie  

% zrealizowanego wskaźnika ustalany będzie przez LGD w oparciu o bieżący monitoring 

i podawany do publicznej wiadomości na stronie www.krainawokollublina.pl  

 

Wszystkie ww. wymienione kryteria są mierzalne (odpowiednim mierzalnym wartościom 

przyporządkowano ilości punktów).  

 

http://www.krainawokollublina.pl/

