
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
 
Dla przedsięwzięć: 2.1.1, 3.2.2 

Lp. Kryterium 
Maksymalna 

liczba pkt 
Sposób weryfikacji 

1. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ 

na podniesienie aktywności mieszkańców i/lub 

podniesienie zintegrowania społeczności 

objętej LSR i/lub podniesienie kapitału 

ludzkiego. 

2 pkt - dotyczy  

0 pkt nie dotyczy  

2 pkt Informacje zawarte  

we wniosku  

o dofinansowanie. 

2. Operacja dotyczy poprawy stanu technicznego 

lub doposażenia infrastruktury turystycznej 

i/lub okołoturystycznej. 

2 pkt - dotyczy   

0 pkt - nie dotyczy  

2 pkt Informacje zawarte  

we wniosku  

o dofinansowanie. 

3. Operacja dotyczy zachowania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego 

i/lub historycznego. 

2 pkt - dotyczy   

0 pkt - nie dotyczy  

2 pkt Informacje zawarte  

we wniosku  

o dofinansowanie. 

4. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ 

na promocję obszaru lub lokalnych zasobów 

przyrodniczych/historycznych/kulturowych. 

2 pkt - dotyczy   

0 pkt  - nie dotyczy 

2 pkt Informacje zawarte  

we wniosku  

o dofinansowanie. 

5. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ 

na pobudzenie współpracy ponadgminnej i/lub 

międzysektorowej. 

2 pkt - dotyczy   

0 pkt - nie dotyczy  

2 pkt Informacje zawarte  

we wniosku  

o dofinansowanie. 

6. Innowacyjny charakter operacji. 

2 pkt – planowana działalność jest innowacyjna 

w rozumieniu LSR LGD Powiatu Opatowskiego 

0 pkt - planowana działalność nie jest 

innowacyjna w rozumieniu LSR LGD Powiatu 

Opatowskiego 

2 pkt Informacje zawarte  

we wniosku  

o dofinansowanie. 

7. Wykorzystanie logotypu LGD Powiatu 

Opatowskiego w działaniach promocyjnych 

realizowanej operacji. 

2 pkt - wnioskodawca przewidział wykorzystanie 

logotypu LGD w działaniach promocyjnych 

realizowanej operacji 

0 pkt - wnioskodawca nie przewidział 

wykorzystania logotypu LGD w działaniach 

promocyjnych realizowanej operacji 

2 pkt Informacje zawarte  

we wniosku  

o dofinansowanie. 

8. Korzystanie z usług doradczych LGD. 3 pkt Karta udzielonego 



3 pkt - wnioskodawca przy sporządzaniu 

wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego 

danego naboru korzystał z usług doradczych 

LGD  

0 pkt - wnioskodawca przy sporządzaniu 

wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego 

danego naboru nie korzystał z usług doradczych 

LGD  

doradztwa 

9. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 

2 pkt - wnioskodawca jest członkiem LGD 

Powiatu Opatowskiego 

0 pkt - wnioskodawca nie jest członkiem LGD 

Powiatu Opatowskiego 

2 pkt Weryfikacja przez LGD  

w oparciu o listę 

członków 

Stowarzyszenia 

10. Wykorzystanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu 

świadomości ekologicznej. 

2 pkt  - wnioskodawca w planowanej operacji 

przewidział wykorzystanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub 

podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej.  

0 pkt - wnioskodawca w planowanej operacji nie 

przewidział wykorzystania rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub 

podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej.  

2 pkt Informacje zawarte we 

wniosku  

o dofinansowanie. 

11. Wartość wkładu własnego. 

2 pkt – wartość wkładu własnego jest na 

poziomie wyższym niż 5% od wymaganego 

1 pkt – wartość wkładu własnego jest na 

poziomie niższym niż 5% od wymaganego 

0 pkt – wartość wkładu własnego jest na 

poziomie wymaganym 

2 pkt Informacje zawarte we 

wniosku o 

dofinansowanie 

12. Operacja w zakresie infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 

będzie realizowana w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców. 

1 pkt - dotyczy   

0 pkt - nie dotyczy  

1 pkt Informacje zawarte we 

wniosku o 

dofinansowanie 

 RAZEM 24 pkt  

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 8 pkt. 

Maksymalna liczba punktów 24. 
 

 
 

 


