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

 
Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu  Promowania obszaru objętego LSR, w tym 

produktów lub usług lokalnych”   

Zakres: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

Lp. Opis kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Operacja służy  zaspokojeniu potrzeb społeczności 
lokalnej  
Tak – 20 pkt.  
Nie – 0 pkt. 

0 lub 20 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. Załącznik 
do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów 
wyboru 
 
 

2 Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności 
mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych 
inicjatyw 
Tak – 15 pkt.  
Nie – 0 pkt. 

0 lub 15 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. Załącznik 
do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów 
wyboru 
 

3 Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego 
LGD 
Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt. 

0 lub 10 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. Załącznik 
do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów 
wyboru 

4. Operacja obejmuje zasięgiem  cały obszar LGD 
- 3 gminy  -20 pkt. 
- 2 gminy -  15 pkt. 
- 1 gmina – 10 pkt. 

10 lub 15 lub 
20 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. Załącznik 
do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów 
wyboru 

5 Operacja przyczynia się do promocji lokalnych 
walorów 
Tak – 15pkt., Nie – 0 pkt. 

0 lub 15 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. Załącznik 
do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów 
wyboru 

6 Operacja przyczyni się do poszerzenia  oferty  w 
zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu 
- mieszkańców – 10 pkt.  
- Turystów – 15 pkt. 
- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt. 

10 lub 15 lub 
20 

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami. Załącznik 
do ogłoszenia o naborze opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów 
wyboru. 

 


