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3) Przedsięwzięcie 2.1.1: Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań 
mających na celu ochronę środowiska . Sposób realizacji – konkurs. 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny/punktowania Źródło danych 
Max liczba 
punktów 

1 

Operacja będzie 
realizowana w 
miejscowości 
zamieszkanej przez mniej 
niż 5 tys. mieszkańców 

Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na 
obszarach wiejskich LGD.  
Kryterium dotyczy liczby mieszkańców miejscowości 
zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 m. wg. 
GUS 
Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej aktualnych 
danych statystycznych GUS dostępnych na dzień 
ogłaszania konkursu. 

Punktacja jest uzależniona od miejsca realizacji 
operacji. 
W przypadku realizacji operacji w większej liczbie 
miejscowości, pod uwagę bierze się średnią 
arytmetyczną ilość mieszkańców zamieszkujących 
miejscowości objęte operacją. 
Jeżeli operacja realizowana jest w miejscowości o 
liczbie mieszkańców: 

 do 5 tys. – 15 pkt. 
 pow.5 tys. - 0 pkt. 

Dane statystyczne 
z publikatorów 
GUS 

15 

2 
Wpływ operacji na grupy 
defaworyzowane 

Warunkiem uzyskania punktów jest aby Wnioskodawca w 
sposób niebudzący wątpliwości  uzasadnił w jaki sposób 
działania ujęte w WOP przyczynią się do zaspokojenia 
potrzeb osób z grup defaworyzowanych.  Na 
wnioskodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
wiarygodnego wykazania, dowodu, że projekt jest 
skierowany do grup defaworyzowanych. 

Punktacja uzależniona od spełnienia 1 lub kilku 
warunków dot. wpływu realizacji operacji na: 

 bezrobotnych do 34 r.ż. – 10 pkt 
 długotrwale bezrobotnych - 10 pkt 
 dzieci i młodzież - 10 pkt 
 nie ma wpływu -  0 pkt 

 
Punkty podlegają sumowaniu. 

Informacje zawarte 
we WOP 

30 

3 

Operacja ma wpływ na 
ochronę środowiska lub 
przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

Kryterium preferuje operacje, które w swoich celach lub 
działaniach bezpośrednio przyczynią się do ochrony 
środowiska lub klimatu (np. recykling odpadów, 
odnawialne źródła energii, gospodarka wodno-ściekowa) 
lub pośrednio uwzględnia technologie wpływające na 
oszczędność energii lub ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji). 
 

Punkty przyznane będą gdy na tak zadane pytanie 
udzielono odpowiedzi twierdzącej: 
„Czy z opisu operacji w sposób niebudzący 
wątpliwości wynika, że zaplanowane działania, 
narzędzia i ponoszone koszty zapewniają wpływ 
operacji na ochronę środowiska lub 
przeciwdziałaniom zmianom klimatu”. 

 TAK - 10 pkt 
 NIE – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

10 

4 

Udział w spotkaniach 
informacyjno-
szkoleniowych i 
konsultacje w biurze LGD 

Preferowane  będą operacje, których wnioskodawcy w 
trakcie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy 
korzystali ze wsparcia oferowanego i realizowanego przez 
LGD w postaci szkoleń i/lub z doradztwa świadczonego w 
Biurze LGD. Co powinno wpłynąć na jakość 
przygotowanych projektów. 
 

Punktacja uzależniona od spełnienia 1 lub obu 
warunków dot. konsultacji: 

 Wnioskodawca brał udział w spotkaniu 
informacyjno-szkoleniowym organizowanym 
przez LGD – 5 pkt. 

 Wnioskodawca  korzystał z doradztwa w 
biurze LGD – 5 pkt. 

 Nie korzystano ze wsparcia LGD – 0 pkt. 

Informacje zawarte 
we WOP 
weryfikowane w 
oparciu o:  

- listy obecności ze 
spotkań 
informacyjno –
szkoleniowych 

10 
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Punkty podlegają sumowaniu. 

 
- karty doradztwa 
bezpośredniego 
realizowanego w 
biurze LGD 

5 

Wnioskodawca ma 
doświadczenie w 
realizacji operacji 
dofinansowanych ze 
środków publicznych 

Preferowane będą operacje, w których wnioskodawcy 
wykażą doświadczenie w realizacji projektów o 
charakterze podobnym do operacji planowanej do 
realizacji dofinansowanych ze środków publicznych.  

Punkty przyznawane będą za spełnienie 1 lub 2 
warunków: 

 Wnioskodawca zrealizował co najmniej 1 
projekt dofinansowany ze środków 
pomocowych UE – 5 pkt 

 Wnioskodawca zrealizował co najmniej 1 
projekt dofinansowany ze środków 
publicznych innych niż środki pomocowe UE 
- 5 pkt 

 Wnioskodawca nie ma doświadczenia – 0 
pkt. 

 
Punkty podlegają sumowaniu.  

Informacje zawarte 
we WOP. W 
informacji 
beneficjent zawiera 
co najmniej 
następujące dane: 
- tytuł projektu, 
- nr umowy, 
- okres realizacji 
projektu. 
O przyznaniu 
punktacji decyduje 
informacja zawarta 
we WOP wraz z 
załącznikami. 

10 

6 
Gotowość operacji do 
realizacji 
 

Kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji, 
które nie posiadają barier administracyjnych zagrażających 
ich wykonaniu. Punkty przyznawane będą w przypadku 
posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na 
budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie 
potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 
sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub brak obowiązku 
posiadania takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do 
realizacji projektu). Dokumenty te powinny obejmować cały 
zakres robót budowlanych objętych wnioskiem. Konkretne 
informacje stanowiące podstawę oceny powinny być 
dokładnie przedstawione we wniosku o dofinansowanie 
operacji 

Punktacja: 

 operacja gotowa do realizacji, 
wnioskodawca wykazał posiadanie zasobów 
odpowiednich do realizacji operacji i 
przedłożył kompletną dokumentację - 10 pkt 

 operacja nie jest gotowa do realizacji, 
wnioskodawca nie wykazał zasobów 
odpowiednich do realizacji operacji lub 
przedłożona dokumentacja zawiera istotne 
braki  - 0 pkt 

 

Informacje zawarte 
we WOP wraz z 
załącznikami 

10 
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7 Wkład własny 

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu wkładu 
własnego Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział 

w kosztach kwalifikowanych. Preferowane będą 
operacje, które zakładają udział wkładu własnego 
większego niż minimum założone dla danego 
poddziałania, wskazane w ogłoszeniu o naborze 
wniosków o udzielenie wsparcia. 
W przypadku obniżenia procentowego poziomu 
dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez 
Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, 
punkty nie będą przyznawane.  
 

Punktacja: 
Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi obniżyć 
wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania 
względem poziomu wydatków kwalifikowanych. 
Za każde  % obniżenie wartości wnioskowanego 
dofinansowania, skutkujące kwotowym 
podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od 
wymaganego minimum przyznawane będą 
dodatkowe punkty wg skali poniżej. Obniżenie 
wartości wnioskowanego dofinansowania o: 
 

 więcej niż 10,00% –5 pkt.  
 od 5,00% do 10,00%  – 3 pkt. 
 mniej niż 5,00%– 2 pkt.  
 wkład własny równy minimalnemu – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

5 

8 
Spójność diagnozy 
operacji z założeniami 
LSR 

W ramach kryterium ocenie podlega czy przestawione w 
diagnozie operacji problemy stojące u podstaw  realizacji 
operacji są spójne z problemami/wyzwaniami wskazanymi 
w dla II celu ogólnego LSR, którego osiągnięcia zakłada 
realizacja operacji 

Punktacja uzależniona od tego czy Wnioskodawca 
wykazał spójność diagnozy projektu z LSR poprzez 
wskazanie w projekcie: 

 więcej niż 2 problemy/wyzwania wskazane w 
LSR –  10 pkt.  

 od jednego do dwóch problemów/wyzwań 
wskazanych w LSR  – 5  pkt. 

 nie wykazano – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

10 

SUMA MAKSYMALNIE 100 pkt 

WYMAGANE MINIMUM 40 pkt 
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4) Przedsięwzięcie 3.1.1: Ochrona i udostepnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru – Sposób realizacji – 
konkurs. 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny/punktowania Źródło danych 
Max liczba 
punktów 

1 

Operacja będzie 
realizowana w 
miejscowości 
zamieszkanej przez mniej 
niż 5 tys. mieszkańców 

Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na 
obszarach wiejskich LGD.  
Kryterium dotyczy liczby mieszkańców miejscowości 
zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 m. wg. 
GUS 
Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej aktualnych 
danych statystycznych GUS dostępnych na dzień 
ogłaszania konkursu. 

Punktacja jest uzależniona od miejsca realizacji 
operacji. 
W przypadku realizacji operacji w większej liczbie 
miejscowości, pod uwagę bierze się średnią 
arytmetyczną ilość mieszkańców zamieszkujących 
miejscowości objęte operacją. 
Jeżeli operacja realizowana jest w miejscowości o 
liczbie mieszkańców: 
 

 do 5 tys. – 7 pkt. 
 pow. 5 tys. - 0 pkt. 

Dane statystyczne 
z publikatorów 
GUS 

7 

2 
Wpływ operacji na grupy 
defaworyzowane 

Warunkiem uzyskania punktów jest aby Wnioskodawca w 
sposób niebudzący wątpliwości  uzasadnił w jaki sposób 
działania ujęte w WOP przyczynią się do zaspokojenia 
potrzeb osób z grup defaworyzowanych.  Na 
wnioskodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
wiarygodnego wykazania, dowodu, że projekt jest 
skierowany do grup defaworyzowanych. 

Punktacja uzależniona od spełnienia 1 lub kilku 
warunków dot. wpływu realizacji operacji na: 

 bezrobotnych do 34 r.ż. – 10 pkt. 
 długotrwale bezrobotnych - 10 pkt 
 dzieci i młodzież - 10 pkt 
 nie ma wpływu -  0 pkt 

 
Punkty podlegają sumowaniu. 
 

Informacje zawarte 
we WOP 

30 

3 
Innowacyjny charakter 
operacji 

Wnioskodawca odniósł się do definicji innowacyjności 
zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 
oraz szczegółowo opisał w jaki sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia spełniają tę definicję w 
kontekście planowanej operacji. 
 
Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie na obszarze 
LSR nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, 
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

Punktacja uzależniona od odpowiedzi na pytanie: Czy 
wnioskodawca odniósł się do definicji innowacyjności 
wskazanej w LSR i wykazał w sposób niebudzący 
wątpliwości, że planowane dla operacji działania, 
narzędzia itp. pozwolą na stwierdzenie jej 
innowacyjnego charakteru? 
 

 TAK – 10 pkt 
 NIE – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

10 

4 
Udział w spotkaniach 
informacyjno-
szkoleniowych i 

Preferowane  będą operacje, których wnioskodawcy w 
trakcie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy 
korzystali ze wsparcia oferowanego i realizowanego przez 

Punktacja uzależniona od spełnienia 1 lub obu 
warunków dot. konsultacji: 

 Wnioskodawca brał udział w spotkaniu 

Informacje zawarte 
we WOP 
weryfikowane w 

10 
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konsultacje w biurze LGD LGD w postaci szkoleń i/lub z doradztwa świadczonego w 
Biurze LGD. Co powinno wpłynąć na jakość 
przygotowanych projektów. 
 

informacyjno-szkoleniowym organizowanym 
przez LGD – 5 pkt. 

 Wnioskodawca  korzystał z doradztwa w 
biurze LGD – 5 pkt 

 Nie korzystano ze wsparcia LGD – 0 pkt 
 
Punkty podlegają sumowaniu. 

oparciu o:  

- listy obecności ze 
spotkań 
informacyjno –
szkoleniowych 
 
- karty doradztwa 
bezpośredniego 
realizowanego w 
biurze LGD 

5 

Wnioskodawca ma 
doświadczenie w 
realizacji operacji 
dofinansowanych ze 
środków publicznych 

Preferowane będą operacje, w których wnioskodawcy 
wykażą doświadczenie w realizacji projektów o 
charakterze podobnym do operacji planowanej do 
realizacji dofinansowanych ze środków publicznych.  

Punkty przyznawane będą za spełnienie 1 lub 2 
warunków: 
 

 Wnioskodawca zrealizował co najmniej 1 
projekt dofinansowany ze środków 
pomocowych UE - 5 pkt 

 Wnioskodawca zrealizował co najmniej 1 
projekt dofinansowany ze środków 
publicznych innych niż środki pomocowe UE 
- 5 pkt 

 Wnioskodawca nie ma doświadczenia – 0 
pkt 

 
Punkty podlegają sumowaniu.  

Informacje zawarte 
we WOP. W 
informacji 
beneficjent zawiera 
co najmniej 
następujące dane: 
- tytuł projektu, 
- nr umowy, 
- okres realizacji 
projektu. 
O przyznaniu 
punktacji decyduje 
informacja zawarta 
we WOP wraz z 
załącznikami. 

10 

6 
Wnioskodawca pochodzi 
z sektora NGO lub jest 
grupą nieformalną 

Zakłada się preferencje dla operacji w których 
Beneficjentem jest NGO (stowarzyszenie, fundacja, klub 
sportowy) lub grupa nieformalna (zgodnie z definicją dla 
RLKS). Ocena będzie dokonywana na podstawie 
dokumentacji załączonej do WOP. 

Punktacja: 
 Wnioskodawca ubiegający się o 

dofinansowanie w ramach konkursu jest 
NGO bądź grupą nieformalna – 10 pkt 

 Wnioskodawca jest inny podmiot - 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

10 

7 Kwota dofinansowania 

Preferowane będą operacje zakładające niższą  od 
maksymalnej zapisanej w LSR kwotę dofinansowania 
projektu. Zapewnienie większego udziału projektów w 
których wnioskowana wartość dofinansowania  będzie 
niższa od maksymalnej umożliwi osiągnięcie zakładanych 
wskaźników LSR. 

 Punktacja: 
 Wnioskowana kwota dofinansowania do 

50 000 PLN włącznie – 10 pkt 
 Wnioskowana kwota dofinansowania 

powyżej 50 000 PLN – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

10 
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8 Wkład własny 

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu wkładu 
własnego Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział 

w kosztach kwalifikowanych. Preferowane będą 
operacje, które zakładają udział wkładu własnego 
większego niż minimum założone dla danego 
poddziałania, wskazane w ogłoszeniu o naborze 
wniosków o udzielenie wsparcia. 
W przypadku obniżenia procentowego poziomu 
dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez 
Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, 
punkty nie będą przyznawane.  
 

Punktacja: 
Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi obniżyć 
wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania 
względem poziomu wydatków kwalifikowanych. 
Za każde  % obniżenie wartości wnioskowanego 
dofinansowania, skutkujące kwotowym 
podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od 
wymaganego minimum przyznawane będą 
dodatkowe punkty wg skali poniżej. Obniżenie 
wartości wnioskowanego dofinansowania o: 
 

 więcej niż 10,00% –5 pkt.  
 od 5,00% do 10,00%  – 3 pkt. 
 mniej niż 5,00%– 2 pkt.  
 wkład własny równy minimalnemu – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

5 

9 
Spójność diagnozy 
operacji z założeniami 
LSR 

W ramach kryterium ocenie podlega czy przestawione w 
diagnozie operacji problemy stojące u podstaw  realizacji 
operacji są spójne z problemami/wyzwaniami wskazanymi 
w dla III celu ogólnego LSR, którego osiągnięcia zakłada 
realizacja operacji 

Punktacja uzależniona od tego czy Wnioskodawca 
wykazał spójność diagnozy projektu z LSR poprzez 
wskazanie w projekcie: 

 więcej niż 2 problemy/wyzwania wskazane w 
LSR –  8 pkt. 

 od jednego do dwóch problemów/wyzwań 
wskazanych w LSR  – 4  pkt 

 nie wykazano – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

8 

SUMA MAKSYMALNIE 100 

WYMAGANE MINIMUM 40 pkt 
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5) Przedsięwzięcie 3.2.1: Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – Sposób realizacji – konkurs. 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny/punktowania Źródło danych 
Max liczba 
punktów 

1 

Operacja będzie 
realizowana w 
miejscowości 
zamieszkanej przez 
mniej niż 5 tys. 
mieszkańców 

Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na 
obszarach wiejskich LGD.  
Kryterium dotyczy liczby mieszkańców miejscowości 
zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 m. 
wg. GUS 
Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej aktualnych 
danych statystycznych GUS dostępnych na dzień 
ogłaszania konkursu. 

Punktacja jest uzależniona od miejsca realizacji 
operacji. 
W przypadku realizacji operacji w większej liczbie 
miejscowości, pod uwagę bierze się średnią 
arytmetyczną ilość mieszkańców zamieszkujących 
miejscowości objęte operacją. 
Jeżeli operacja realizowana jest w miejscowości o 
liczbie mieszkańców: 

 do 5 tys. – 8 pkt 
 pow.5 tys. - 0 pkt 

Dane statystyczne 
z publikatorów 
GUS 

8 

2 
Wpływ operacji na grupy 
defaworyzowane 

Warunkiem uzyskania punktów jest aby Wnioskodawca w 
sposób niebudzący wątpliwości  uzasadnił w jaki sposób 
działania ujęte w WOP przyczynią się do zaspokojenia 
potrzeb osób z grup defaworyzowanych.  Na 
wnioskodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
wiarygodnego wykazania, dowodu, że projekt jest 
skierowany do grup defaworyzowanych. 

Punktacja uzależniona od spełnienia 1 lub kilku 
warunków dot. wpływu realizacji operacji na: 

 bezrobotnych do 34 r.ż. – 10 pkt. 
 długotrwale bezrobotnych - 10 pkt 
 dzieci i młodzież - 10 pkt 
 nie ma wpływu -  0 pkt 

 
Punkty podlegają sumowaniu. 

Informacje zawarte 
we WOP 

30 

3 
Innowacyjny charakter 
operacji 

Wnioskodawca odniósł się do definicji innowacyjności 
zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 
oraz szczegółowo opisał w jaki sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia spełniają tę definicję w 
kontekście planowanej operacji. 
 
Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie na obszarze 
LSR nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, 
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

Punktacja uzależniona od odpowiedzi na pytanie: 
Czy wnioskodawca odniósł się do definicji 
innowacyjności wskazanej w LSR i wykazał w 
sposób niebudzący wątpliwości, że planowane dla 
operacji działania, narzędzia itp. pozwolą na 
stwierdzenie jej innowacyjnego charakteru? 
 

 TAK – 8 pkt 
 NIE – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

8 

4 

Udział w spotkaniach 
informacyjno-
szkoleniowych i 
konsultacje w biurze LGD 

Preferowane  będą operacje, których wnioskodawcy w 
trakcie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy 
korzystali ze wsparcia oferowanego i realizowanego przez 
LGD w postaci szkoleń i/lub z doradztwa świadczonego w 
Biurze LGD. Co powinno wpłynąć na jakość 
przygotowanych projektów. 

Punktacja uzależniona od spełnienia 1 lub obu 
warunków dot. konsultacji: 

 Wnioskodawca brał udział w spotkaniu 
informacyjno-szkoleniowym 
organizowanym przez LGD – 5 pkt 

 Wnioskodawca  korzystał z doradztwa w 

Informacje zawarte 
we WOP 
weryfikowane w 
oparciu o:  

- listy obecności ze 
spotkań 

10 
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 biurze LGD – 5 pkt 
 Nie korzystano ze wsparcia LGD – 0 pkt 

 
Punkty podlegają sumowaniu. 

informacyjno –
szkoleniowych 
 
- karty doradztwa 
bezpośredniego 
realizowanego w 
biurze LGD 

5 

Wnioskodawca ma 
doświadczenie w 
realizacji operacji 
dofinansowanych ze 
środków publicznych 

Preferowane będą operacje, w których wnioskodawcy 
wykażą doświadczenie w realizacji projektów o 
charakterze podobnym do operacji planowanej do 
realizacji dofinansowanych ze środków publicznych.  

Punkty przyznawane będą za spełnienie 1 lub 2 
warunków: 

 Wnioskodawca zrealizował co najmniej 1 
projekt dofinansowany ze środków 
pomocowych UE - 5 pkt 

 Wnioskodawca zrealizował co najmniej 1 
projekt dofinansowany ze środków 
publicznych innych niż środki pomocowe 
UE – 5 pkt 

 Wnioskodawca nie ma doświadczenia – 0 
pkt 

 
Punkty podlegają sumowaniu. 
 

Informacje zawarte 
we WOP. W 
informacji 
beneficjent zawiera 
co najmniej 
następujące dane: 
- tytuł projektu, 
- nr umowy, 
- okres realizacji 
projektu. 
O przyznaniu 
punktacji decyduje 
informacja zawarta 
we WOP wraz z 
załącznikami. 

10 

6 
Działalność 
wnioskodawcy 

Preferowane będą operacje, których wnioskodawcy w 
sposób niebudzący wątpliwości wykażą, że są 
podmiotami działającymi w sferze kultury. Przez 
działalność kulturalną zgodnie z ustawą „o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej” z dnia 25.10.2991 
rozumie się:  
Art. 1„Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej 
ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury” 
Art. 2 „Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej 
są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, 
orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy 
kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki 
badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury” 

Preferowane będą operacje, których wnioskodawcy 
są podmiotami działającymi w sferze kultury: 

 Wnioskodawca jest podmiotem działającym 
w sferze kultury – 5 pkt 

 Wnioskodawca nie jest podmiotem 
działającym w sferze kultury – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP i 
załącznikach 

5 
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7 Kwota dofinansowania 

Preferowane będą operacje zakładające niższą  od 
maksymalnej zapisanej w LSR kwotę dofinansowania 
projektu. Zapewnienie większego udziału projektów w 
których wnioskowana wartość dofinansowania  będzie 
niższa od maksymalnej umożliwi osiągnięcie zakładanych 
wskaźników LSR. 

 Punktacja (konkurs): 
 Wnioskowana kwota dofinansowania do 

250 000 PLN włącznie – 8 pkt 
 Wnioskowana kwota dofinansowania 

powyżej 250 000 PLN – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

8 

8 
Gotowość operacji do 
realizacji 
 

Kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji, 
które nie posiadają barier administracyjnych 
zagrażających ich wykonaniu. Punkty przyznawane będą 
w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego 
pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia 
budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji 
budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub 
brak obowiązku posiadania takiej decyzji lub dokonania 
zgłoszenia do realizacji projektu). Dokumenty te powinny 
obejmować cały zakres robót budowlanych objętych 
wnioskiem. Konkretne informacje stanowiące podstawę 
oceny powinny być dokładnie przedstawione we wniosku 
o dofinansowanie operacji 

Punktacja: 

 operacja gotowa do realizacji, 
wnioskodawca wykazał posiadanie 
zasobów odpowiednich do realizacji 
operacji i przedłożył kompletną 
dokumentację - 8 pkt 

 operacja nie jest gotowa do realizacji, 
wnioskodawca nie wykazał zasobów 
odpowiednich do realizacji operacji lub 
przedłożona dokumentacja zawiera istotne 
braki  - 0 pkt 

 

Informacje zawarte 
we WOP wraz z 
załącznikami 

8 

9 Wkład własny 

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu wkładu 
własnego Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako 

udział w kosztach kwalifikowanych. Preferowane 
będą operacje, które zakładają udział wkładu 
własnego większego niż minimum założone dla 
danego poddziałania, wskazane w ogłoszeniu o 
naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 
W przypadku obniżenia procentowego poziomu 
dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez 
Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, 
punkty nie będą przyznawane.  
 

Punktacja: 
Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi obniżyć 
wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania 
względem poziomu wydatków kwalifikowanych. 
Za każde  % obniżenie wartości wnioskowanego 
dofinansowania, skutkujące kwotowym 
podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od 
wymaganego minimum przyznawane będą 
dodatkowe punkty wg skali poniżej. Obniżenie 
wartości wnioskowanego dofinansowania o: 
 

 więcej niż 10,00% –5 pkt.  
 od 5,00% do 10,00%  – 3 pkt. 
 mniej niż 5,00%– 2 pkt.  
 wkład własny równy minimalnemu – 0 pkt 

Informacje zawarte 
we WOP 

5 

10 
Spójność diagnozy 
operacji z założeniami 
LSR 

W ramach kryterium ocenie podlega czy przestawione w 
diagnozie operacji problemy stojące u podstaw  realizacji 
operacji są spójne z problemami/wyzwaniami wskazanymi 
w dla III celu ogólnego LSR, którego osiągnięcia zakłada 

Punktacja uzależniona od tego czy Wnioskodawca 
wykazał spójność diagnozy projektu z LSR poprzez 
wskazanie w projekcie: 

 więcej niż 2 problemy/wyzwania wskazane 

Informacje zawarte 
we WOP 

8 
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realizacja operacji w LSR –  8 pkt 
 od jednego do dwóch problemów/wyzwań 

wskazanych w LSR  – 4  pkt 
 nie wykazano – 0 pkt 

SUMA MAKSYMALNIE 100 pkt 

WYMAGANE MINIMUM 40 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropczyce 30.12.2015 r.         ………………………………………………………. 


