
Kryteria wyboru operacji 
Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
dla małych projektów, tj. operacji, które nie  odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działań  Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia jej celów 
 

Ocena operacji pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie  odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań  Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia jej celów. 

                                                                                                   
MAŁE PROJEKTY

Maksymalna ilość punktów: 23 pkt.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 12 pkt. 

L
.
p
.

Kryterium 
lokalne Punktacja Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT    Źródło 

weryfikacji

1.

Doświadczeni
e 
wnioskodawcy 
w realizacji 
operacji/proje
któw

- co najmniej 3 zrealizowane operacje / 
   projekty  z zakresu rozwoju obszarów 
   wiejskich – 3 pkt.
- co najmniej 1 zrealizowany operacja/projekt 
   z zakresu rozwoju obszarów wiejskich
   – 1 pkt.
- brak zrealizowanych operacji/projektów z 
   zakresu rozwoju obszarów wiejskich 
   – 0 pkt.

Preferuje się wnioskodawców doświadczonych w 
realizacji operacji/projektów z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich. Wnioskodawca załącza do wniosku 
wykaz zrealizowanych operacji/ projektów wraz z 
dokumentami potwierdzającymi ich realizację (kopia lub 
oryginał umowy lub Oświadczenie 
współorganizatorów/realizatorów operacji /projektu 
potwierdzone przez co najmniej 2 współorganizatorów 
/realizatorów danej operacji/projektu, w  tym 
wnioskodawcę). Kopia dokumentów składanych wraz z 
wnioskiem powinny być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, urząd gminy wg siedziby 
wnioskodawcy lub pracownika biura LGD." 

Wykaz 
realizowanych 

operacji/projektów
-załącznik do 

wniosku.

2.

Stopień 
wykorzystania 
lokalnych 
zasobów 
przyrodniczo-
kulturowych 
w operacji

- operacja dotyczy wykorzystania 

   lokalnych zasobów – od 1 do 3 pkt.
- operacja/projekt nie dotyczy wykorzystania 

   lokalnych zasobów – 0 pkt.

Preferuje operacje wykorzystujące lokalna historię, 
tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalna 
infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi, w 
powiązaniu z analizą SWOT w LSR, w szczególności 
projekty związane z waloryzacją i promocją zasobów 
zinwentaryzowanych, ujętych w koncepcji szlaków 
turystycznych: „Jaszczurczy ślad”, „Pierścień 
fortyfikacji”, „Szlak zespołów dworskich”, „Szlak 
gotyckich świątyń”.

Wniosek oraz 
Szczegółowy opis 
operacji w zakresie 
wykorzystania 
lokalnej historii, 
tradycji, kultury, 
walorów lokalnego 
środowiska, 
lokalnej 
infrastruktury 
turystycznej, 
lokalnych 
produktów i usług. 

3.

Udział 
partnerów w 
realizacji 
operacji

- w ramach operacji zakłada się 

   współpracę z partnerem/partnerami - 3 pkt.
- nie zakłada się współpracy z partnerem 

   /partnerami w ramach operacji/projektu 

    – 0 pkt.

Preferuje operacje realizowane z udziałem partnerów, 
aby zapewnić szersze oddziaływanie projektów oraz 
zgodnie z wykazaną w SWOT słabą stroną obszaru 
LGD, którą jest niska liczba projektów partnerskich – 
gmina – ngo, gmina - sołectwo, ngo – sołectwo itp. 
Potwierdzeniem zawartego partnerstwa będzie 
załączone do wniosku kopia lub oryginał umowy 
partnerskiej lub oświadczenia partnera o uczestnictwie 
w partnerstwie. Kopia dokumentów składanych wraz z 
wnioskiem powinny być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, urząd gminy wg siedziby 
wnioskodawcy lub pracownika biura LGD.

Wniosek oraz 
Kopia lub oryginał 
umowy 
partnerskiej lub 
oświadczenie 
partnera o 
uczestnictwie  w 
partnerstwie.
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4.
Wysokość 
wnioskowanej 
pomocy

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
- poniżej  20 000 zł – 3 pkt.
- od 20 000 zł do 30 000 zł – 2 pkt.
 - powyżej 30 000 zł do 50 000 zł – 1 pkt. 

Preferuje się operacje o niższej wnioskowanej wartości 
pomocy ze względu na ograniczoną ilości środków na 
realizacje LSR dla obszaru LGD „Vistula - Terra 
Culmensis”.

Wniosek

5.

Planowany 
okres 
realizacji 
operacji

Planowany okres realizacji operacji:
- mniej niż 6 miesięcy – 3 pkt.
- od 6 do 12 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Preferuje się operacje krótsze, które dadzą oczekiwane 
efekty w krótszym czasie, a jednocześnie będą możliwe 
do zamknięcia w jednym roku realizacji LSR (co ważne 
jest ze względów organizacyjnych dla LGD).Początek 
okresu realizacji liczy się od momentu podpisania 
umowy na realizację operacji.  

Wniosek oraz 
Oświadczenie  o 
planowanym 
okresie realizacji 
operacji.

6.

Wpływ 
projektu na 
rozpowszechn
ianie 
logotypu/ 
marki  LGD.

- operacja  zakłada 
   rozpowszechnianie logotypu/marki LGD 
   „Vistula - Terra Culmensis”
     – od 1 do 3 pkt.
- operacja nie zakłada 
   rozpowszechniania logotypu/marki LGD 
   „Vistula - Terra Culmensis” –  0 pkt.

Preferuje operacje zakładające promocję obszaru z 
wykorzystaniem logotypu „Vistula - Terra Culmensis”. 
Promocja LGD ma przyczynić się do wzrostu 
rozpoznawalności marki LGD, a przez to wzmocnienia 
rozpoznawalności obszaru LGD co jest adekwatne do 
słabych stron SWOT.

Oświadczenie o 
rozpowszechnianiu 
logotypu/marki 
LGD.

7.

Stopień 
dostępności 
do 
infrastruktury 
publicznej 
oraz usług 
przyczyniając
ych się do 
poprawy 
jakości życia 
mieszkańców 
obszaru 
objętego LSR

     -  zakres realizacji operacji zakłada 
zwiększenie dostępu do infrastruktury 
publicznej oraz usług przyczyniających się do 
poprawy jakości życia mieszkańców obszaru 
objętego LSR – od 1- 5 pkt. 
-  zakres realizacji operacji nie zakłada 
zwiększenia dostępu do infrastruktury 
publicznej oraz usług przyczyniających się do 
poprawy jakości życia mieszkańców obszaru 
objętego LSR – 0 pkt.

Preferuje się operacje zakładające zwiększenie dostępu 
do infrastruktury publicznej oraz/lub usług 
przyczyniających się do poprawy jakości życia 
mieszkańców obszaru objętego LSR. 

Wnioske oraz Opis 
operacji 
wskazujący na 
zwiększenie 
dostępu  do 
infrastruktury 
publicznej oraz 
usług 
przyczyniających 
się do poprawy 
jakości życia 
mieszkańców 
obszaru objętego 
LSR.
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