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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 
 

Załącznik  nr 5b  do Procedur oceny i wyboru operacji LSR 
 

Nr wniosku  

Tytuł projektu  

Nazwa Wnioskodawcy  

Nazwa Przedsięwzięcia 
LSR 

Przedsięwzięcie 2.1.1 – Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez 
inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną 
 

 

Lokalne Kryteria Wyboru:  

 

Lp. Kryterium Opis Punktacja Punkty Uzasadnienie oceny 

1. 
B 

Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców, 
którzy  zrealizowali: 

 co najmniej 1projekt 
infrastrukturalny ze środków 
UE ,  

 co najmniej 1 projekt 
infrastrukturalny 
współfinansowany ze 
środków  pomocowych, 

 co najmniej 3 projekty inne 
niż infrastrukturalne 
współfinansowane ze 
środków pomocowych. 
 

Weryfikacja: 
na podstawie dokumentów 
załączonych do WoPP np.: 
umów/dokumentów/rozliczeń 
końcowych ze zrealizowanych 
projektów o charakterze 
infrastrukturalnym ze środków UE 
lub/i potwierdzających realizację 
projektów o charakterze nie 
infrastrukturalnym ze środków 
pomocowych. 

8   – wnioskodawca zrealizował co 
najmniej 1 projekt 
infrastrukturalny 
współfinansowany ze  środków 
UE, 

6  – wnioskodawca zrealizował co 
najmniej 1 projekt 
infrastrukturalny 
współfinansowany ze 
środków  pomocowych, 

2  – wnioskodawca zrealizował co 
najmniej 3 projekty inne niż 
infrastrukturalne 
współfinansowane ze środków 
pomocowych,  

0  – wnioskodawca nie zrealizował 
żadnego projektu ze środków 
UE oraz ze środków 
pomocowych. 

  



 

 
2. 
A 

 
Miejsce realizacji 
operacji 

Preferuje się operacje 
realizowane w miejscowościach 
do 2000 mieszkańców.  
 
Weryfikacja: informacja o liczbie 
mieszkańców gminy na dzień 31 
grudnia roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy, uzyskana 
przez Biuro LGD. W przypadku 
realizacji operacji w kilku 
miejscowościach, bierze się pod 
uwagę tę największą. 

10 – realizacja operacji  na 
terenie  miejscowości do 400 
mieszkańców, 

8 – realizacja operacji na terenie 
miejscowości od  401 do 800 
mieszkańców, 

6 - realizacja operacji na terenie 
miejscowości od 801 do 1200 
mieszkańców, 

4 – realizacja operacji na terenie 
miejscowości od 1201 do 1600 
mieszkańców, 

2 - realizacja operacji na terenie 
miejscowości od 1601 do 2000 
mieszkańców, 

0 - realizacja operacji na terenie 
miejscowości powyżej 2000 
mieszkańców. 

  

 
3. 

 
Wykorzystanie 
lokalnych zasobów 

Preferuje się operacje 
realizowane z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów, w 
szczególności: surowców, 
usług, kapitału społecznego, 
potencjału przyrodniczego 
i  turystycznego. 
 
Weryfikacja :  informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – WoPP/ FISZKA. 

16 – wnioskodawca wykorzystuje 
lokalne zasoby w co najmniej 
w 2 kategoriach, 

10 – wnioskodawca wykorzystuje 
lokalne zasoby w co najmniej 
w 1 kategorii, 

0 – wnioskodawca nie wykorzystuje 
w ramach operacji lokalnych 
zasobów. 

  

 
4. 

 
Realizacja operacji z 
uwzględnieniem  
zasad ochrony  
środowiska 
naturalnego  i 
klimatu 

Preferuje się operacje 
realizowane z wykorzystaniem 
metod/narzędzi pozytywnie 
wpływających na środowisko 
naturalne i jego poziom ochrony 
oraz na klimat. 
 
Weryfikacja: w oparciu o 
informacje przedstawione przez 
Wnioskodawcę – WoPP/ FISZKA. 

16 – operacja wykorzystuje takie 
metody lub narzędzia, które 
korzystnie wpływają na 
środowisko i klimat, w sposób 
czynny tzn. wprowadza 
korzystną zmianę w środowisku 
wynikającą bezpośrednio 
z realizowanej operacji 
(operacja stanowi wartość 
dodaną),  

8 – operacja wykorzystuje  takie 
metody lub narzędzia, które 
korzystnie wpływają na 
środowisko i klimat , w sposób 
bierny tzn. nie tworzą wartości 
dodanej, ale wykorzystują 
materiały, urządzenia, 
technologie zgodne z ochroną 
środowiska, 

0 – operacja nie ma wpływu na 
stan i poziom ochrony 
środowiska naturalnego i 
klimatu. 

  



 

5. 
Innowacyjność 
operacji 

Preferuje się operacje 
innowacyjne, czyli wykorzystujące 
nowe metody i/lub 
wprowadzające nowe 
rozwiązania, nowe usługi i/lub 
nowe produkty na obszarze LSR. 
 
Weryfikacja:   informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – WoPP/ FISZKA. 

4  - operacja jest innowacyjna, 
 
0 - operacja nie jest innowacyjna. 

  

6. 
C 

Dostosowanie 
infrastruktury do 
potrzeb grup 
defaworyzowanych 

Preferuje się operacje, w ramach 
których powstanie infrastruktura 
dostosowana do potrzeb grup 
defaworyzowanych,  
w szczególności osób starszych 
i/lb niepełnosprawnych 
 
Weryfikacja: w oparciu o 
informacje przedstawione przez 
Wnioskodawcę – WoPP/ FISZKA 

14 – w ramach operacji 
infrastruktura zostanie 
dostosowana do potrzeb 
więcej niż jednej grupy 
defaworyzowanej 

 
6 - w ramach operacji infrastruktura 

zostanie dostosowana do 
potrzeb przynajmniej jednej 
grupy defaworyzowanej 

 
0 – w ramach operacji 

infrastruktura nie zostanie 
dostosowana do potrzeb grup 
defaworyzowanych 

  

7. 
Konsultacje 
społeczne 

Ocenie podlega, czy 
Wnioskodawca przeprowadził 
przed złożeniem wniosku o 
przyznanie pomocy konsultacje 
społeczne z mieszkańcami 
terenu, na którym została 
zaplanowana inwestycja i 
przedstawił wiarygodne i 
przekonywujące dokumenty w 
celu potwierdzenia procesu 
konsultacji.  
 
Weryfikacja: na podstawie 
dokumentów załączonych do 
WoPP np. listy obecności na 
spotkaniach konsultacyjnych, 
wydruki strony internetowej 
potwierdzające organizację 
konsultacji społecznych, raport 
podsumowujący proces 
konsultacji społecznych, 
dokumentacja 
fotograficzna/nagrania 
audiowizualne ze 
spotkań,  uchwały lub/i  protokoły 
z zebrania wiejskiego, uchwały 
lub/i protokoły z posiedzenia rady 
osiedla lub wspólnoty/wspólnot 
mieszkaniowych 
zainteresowanych realizacją 

12 – wnioskodawca przedstawił 
dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami 
terenu, na którym będzie 
realizowana operacja, 
 
0  – wnioskodawca nie przedstawił 
dokumentów potwierdzających 
przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami 
terenu, na którym ma być 
realizowana operacja. 
 

  



 

operacji, protokół z konsultacji 
bezpośrednich np. 
z mieszkańcami danego 
terytorium w przypadku, gdy nie 
ma rady osiedla lub nie ma 
wspólnoty mieszkaniowej (np.: 
osiedle domków jednorodzinnych 
w mieście).  

8. 
Realizacja operacji 
w partnerstwie 

Preferuje się operacje 
realizowana przez 
wnioskodawców, którzy zawarli 
porozumienie/umowę partnerstwa 
gminy z organizacją pozarządową 
z terenu miejscowości/gminy, na 
terenie której realizowana będzie 
operacja.  
Możliwe są dwie sytuacje – 
Wnioskodawcą jest organizacja 
pozarządowa, która zawiera 
umowę partnerstwa/porozumienie 
z gminą lub wnioskodawcą jest 
gmina, która zawiera umowę 
partnerstwa/porozumienie 
z organizacją pozarządową. 
 
Weryfikacja: 
Na podstawie dokumentów 
załączonych do WoPP np. 
porozumienia/umowy współpracy 
wnioskodawcy z partnerem. 
Oprócz porozumienia/umowy 
może być przedłożona umowa 
użyczenia nieruchomości zawarta 
pomiędzy wnioskodawcą, a 
partnerem, na której realizowana 
będzie operacji np. 
działka/budynek. 

10  - wnioskodawca przedstawił 
dokumenty potwierdzające 
zawarcie partnerstwa, 
zakładającego wspólną realizację 
operacji, 
 
0  – wnioskodawca nie 
przedstawił dokumentów 
potwierdzających zawarcie 
partnerstwa, zakładającego 
wspólną realizację operacji. 
 

  

Maksymalna liczba 
punktów -  90 pkt. 
 
Minimum punktowe – 
45 pkt. 

Suma punktów:          

 

Imię i nazwisko Podpis Miejsce i Data 

 
 
 

  

 

 


