
PROJEKT kryteriów wyboru operacji własnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „BUD-UJ RAZEM” 

 

 

 

Lp. Lokalne kryteria wyboru Opis kryterium Punktacja 

1.  Doświadczenie  

wnioskodawcy 

1. Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów co najmniej trzy projekty – załączył 

dokumentację potwierdzającą. 

3 pkt. –dotyczy 

 

2. Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów co najmniej dwa projekty, załączył – 

dokumentację potwierdzającą. 

 2 pkt. –dotyczy 

 

3. Wnioskodawca zrealizował i rozliczył z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów co najmniej jeden projekt, załączył - 

dokumentację potwierdzającą. 

1 pkt. –dotyczy 

 

4. Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów. 

0 pkt. -dotyczy 

 

 

 

 

(załączono odpowiednie dokumenty) 

3 pkt. 

lub 

2 pkt. 

lub 

1 pkt. 

lub 

0 pkt. 

 

2. Realizacja projektu przyczyni 

się do pobudzenia aktywności 

mieszkańców i wzmocnienia 

ich więzi z miejscem 

zamieszkania 

6 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu, a także  dodatkowo wzmacnia więzi mieszkańców z 

miejscem zamieszkania lub 

4 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu lub 

 

 

6 pkt.  

lub   

4 pkt. 

lub 
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2 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji lub 

0 pkt. – nie dotyczy 

 

2 pkt. 

lub 

0 pkt. 

 

3. Operacja zapewnia 

zintegrowanie 

Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie 

realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja 

zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące 

cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja 

zapewnia zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne 

wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, 

miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo 

przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia 

zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane 

będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz 

wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji 

w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie 

na siebie oddziaływać. 

 

4 pkt. -  podmiotów lub 

3 pkt. -  zasobów lub 

2 pkt. - celów lub 

0 pkt. - nie dotyczy 

 

4 pkt. 

lub 

3 pkt. 

lub 

2 pkt. 

lub 

0 pkt. 

4. Innowacyjność operacji Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w 

dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub 

urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. 

Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte 

rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile te 

zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym 

obszarze. Punktowane są operacje których innowacyjność 

będzie dotyczyła jak największego obszaru. 

 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie: 

6 pkt. - obszaru LGD 

 

 

 

6 pkt 

lub 

4 pkt. 

lub 

2 pkt. 

lub 
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4 pkt. - obszaru gminy, w której realizowane będzie 

przedsięwzięcie 

2 pkt. - wnioskodawcy 

0 pkt. - nie jest innowacyjne 

 

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie 

dokumenty) 

 

0 pkt. 

5. Wpływ operacji na promocję i 

dobry wizerunek obszaru 

LGD 

2 pkt. – wpływa 

0 pkt. – nie wpływa 

2 pkt. 

lub 

0 pkt. 

 

6. Operacja lub działanie 

operacji skierowane jest na 

grupy defaworyzowane 

4 pkt. – dotyczy 

0 pkt. – nie dotyczy 

4 pkt. 

lub 

0 pkt. 

 

Maksymalna wartość punktowa, jaką może otrzymać wnioskodawca: 25 pkt. 


