Ocena operacji pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji
w ramach działań:
„ODNOWA I ROZWÓJ WSI”
maksymalna ilość punktów 18
Lp.

Kryterium
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operacji/pr
ojektów

2.

Rozwój
infrastrukt
ury
przyczynia
się do
poprawy
jakości
życia
mieszkańcó
w LGD
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6.

Wysokość
wnioskowa
nej pomocy

Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy
SWOT

Źródło
weryfikacji

- 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). 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/projektówzałącznik do
wniosku

- operacja dotyczy rozwoju infrastruktury
przyczyniającej się do poprawy jakości
życia mieszkańców LGD – od 1 do 3 pkt.
- operacja nie dotyczy rozwoju
infrastruktury przyczyniającej się do
poprawy jakości życia mieszkańców LGD
– 0 pkt.

Preferuje operacje służące rozwojowi infrastruktury,
które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców
i ich większej aktywizacji. Kryterium jest adekwatne
do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach
mieszkańcy wskazali: zły stan świetlic wiejskich i ich
wyposażenia bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych, niewystarczającą ilość i jakość
obiektów sportowych, małą ilość placów zabaw we
wsiach, ograniczony dostęp do Internetu dla
mieszkańców.

Wniosek oraz
Szczegółowy opis
operacji służących
rozwojowi
infrastruktury,
mających wpływ na
jakość życia
mieszkańców i ich
większą
aktywizację.

- operacja będzie realizowana w miejscowości
liczącej do 500 mieszkańców zamieszkałych na
pobyt stały wg stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku wg danych z ewidencji ludności Urzędu
Gminy– 3 pkt.
- operacja będzie realizowana w miejscowości
liczącej od 500 do 1500 mieszkańców
zamieszkałych na pobyt stały wg stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku wg danych z ewidencji ludności Urzędu
Gminy – 2 pkt.
- operacja będzie realizowana w miejscowości
liczącej
powyżej
1500
mieszkańców
zamieszkałych na pobyt stały wg stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku wg danych z ewidencji
ludności
Urzędu Gminy – 1 pkt.

Preferuje operacje realizowane na rzecz
miejscowości o mniejszej liczbie mieszkańców, aby
poprawić jakość życia ich mieszkańcom. Mniejsze
miejscowości są niedoinwestowane. Inwestycje
realizowane w ramach Odnowy Wsi stworzą warunki
do rozwoju życia społeczno – kulturalnego
przeciwdziałając wyludnianiu się miejscowości, o
czym była mowa w analizie SWOT.
Potwierdzeniem liczby mieszkańców na pobyt stały
będzie zaświadczenie z UG wg miejsca realizacji
operacji.

Wniosek oraz
Oświadczenie o
liczbie
mieszkańców
zameldowanych na
pobyt stały wg
stanu na dzień 21
grudnia roku
poprzedzającego
rok złożenia
wniosku.

Planowany okres realizacji operacji:
- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.
- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.

Preferuje 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).

Wniosek oraz
Oświadczenie o
okresie realizacji
operacji.

- 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.

- wnioskowana kwota pomocy wynosi
poniżej 400 tys. zł – 3 pkt.
- wnioskowana kwota pomocy wynosi
powyżej 400 tys. zł - 0 pkt.

Preferuje się operacje o niższej wartości
wnioskowanej pomocy co wynika z ograniczonej
ilości środków na realizacje LSR dla obszaru LGD
„Vistula - Terra Culmensis”

Wniosek

„TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW”

L.p.

1.

Kryterium
lokalne
Rozwój
lokalnego rynku
pracy

Maksymalna ilość punktów: 18 pkt.
Punktacja
Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT
W ramach operacji zakłada się utworzenie
pełnych średniorocznych etatów.:
- co najmniej 3 – 3 pkt.
- co najmniej 2 – 2 pkt.
- co najmniej 1 – 1 pkt.
- operacja dotyczy rozwoju turystyki
– od 1 do 3 pkt.
- operacja nie dotyczy rozwoju
turystyki – 0 pkt.

2.

Poziom rozwoju
turystyki opartej
na lokalnych
zasobach

Preferuje operacje zakładające tworzenie
nowych miejsc pracy na terenie LGD. Kryterium
jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w
słabych stronach wykazano niedobór miejsc
pracy na lokalnym rynku i wysoki wskaźnik
bezrobocia.
Preferuje operacje służące rozwojowi turystyki w
oparciu o lokalne zasoby, w szczególności
skierowane na tworzenie i rozbudowę bazy
turystycznej i usług na rzecz turystyki.
Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT,
gdzie w słabych stronach wykazano słabo
rozwinięte usługi turystyczne (mało gospodarstw
agroturystycznych, mało firm oferujących usługi
turystyczne, słaba promocja obszaru, mało
rozwinięta infrastruktura turystyczna, mało

miejsc noclegowych i punktów
gastronomicznych).
3.

4.

5.

6.

Planowany okres
realizacji
operacji

Promocja
lokalnych
produktów i
usług Vistula
Terra Culmensis

Wsparcie dla
określonych
grup osób

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

Planowany okres realizacji operacji:
- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.
- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1 pkt.
- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.
Operacja:
- zakłada promocję lokalnych produktów i
usług z wykorzystaniem logo „Vistula –
Terra Culmensis” – od 1 do 3 pkt.
- nie zakłada promocji lokalnych produktów
i
usług z wykorzystaniem logo „Vistula –
Terra Culmensis” – 0 pkt.

W ramach operacji:
- zakłada się zatrudnienie dla kobiet,
absolwentów szkół, osób
niepełnosprawnych – od 1 do 3 pkt.
- nie zakłada się zatrudnienia dla kobiet,
absolwentów szkół, osób
niepełnosprawnych – 0 pkt.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
- poniżej 50 tys. zł – 3 pkt.
- od 50 tys. zł do 70 tys. zł – 1 pkt.
- powyżej 70 tys. zł – 0 pkt.

Preferuje 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).
Preferuje operacje zakładające promocję
lokalnych produktów i usług z wykorzystaniem
logotypu LGD „Vistula - Terra Culmensis”. Taka
promocja przyczyni się do wzmocnienia
rozpoznawalności obszaru LGD, co jest
adekwatne do słabych stron w SWOT: Słaby

poziom wsparcia i promocji tradycyjnych
produktów i usług, w tym produktów
kulinarnych i rękodzielniczych. Budowanie
silnej rozpoznawalnej marki „Vistula - Terra
Culmensis” przyczyni się do rozwoju i promocji
lokalnych produktów i usług.
Preferuje operacje, w których zakłada się
zatrudnienie dla kobiet, absolwentów szkół, osób
niepełnosprawnych. Kryterium jest adekwatne do
analizy SWOT, gdzie w słabych stronach
wskazano na nadal wysoki poziom bezrobocia w
szczególności wśród kobiet, absolwentów szkół
oraz osób niepełnosprawnych . Wnioskodawca
załącza oświadczenie o zatrudnieniu określonych
grup osób.
Preferuje się operacje o niższej wartości
wnioskowanej pomocy co wynika z ograniczonej
ilości środków na realizacje LSR dla obszaru LGD
„Vistula - Terra Culmensis”.

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁANOŚCI NIEROLNICZEJ
Maksymalna ilość punktów: 15 pkt.
L.p.
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Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy
SWOT

Gospodarstwo rolne beneficjenta
ma powierzchnię:
- do 15 ha fizycznych – 3 pkt.
- powyżej 15 ha fizycznych – 0 pkt.
.

Preferuje operacje realizowane w małych
gospodarstwach rolnych tj. o powierzchni
mniejszej lub równej 15 ha fizycznym.
Gospodarstwa takie są często zaliczane
do niskotowarowych, nie dających
możliwości utrzymania rodziny rolniczej. W
analizie SWOT wskazano na
niewykorzystany potencjał małych
gospodarstw rolnych, które mogą
pozyskiwać dodatkowe źródła dochodów z
działalności pozarolniczej. Dokumentem
potwierdzającym wielkość gospodarstwa
będzie zaświadczenie z Urzędu Gminy
(właściwego ze względu na miejsce
położenia gruntów należących do
gospodarstwa rolnego) potwierdzające
wielkość gospodarstwa w ha fizycznych
wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu (z
tytułu własności lub dzierżawy).
Preferuje operacje służące rozwojowi
turystyki w oparciu o lokalne zasoby, w
szczególności skierowane na tworzenie i
rozbudowę bazy turystycznej i usług na
rzecz turystyki.
Kryterium jest adekwatne do analizy
SWOT, gdzie w słabych stronach
wykazano brak infrastruktury turystycznej,
słabo rozwiniętą bazę gastronomiczną i
noclegową.
Preferuje 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).
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.
Preferuje się operacje o niższej wartości
wnioskowanej pomocy co wynika z
ograniczonej ilości środków na realizacje
LSR dla obszaru LGD „Vistula - Terra
Culmensis”.

- operacja dotyczy rozwoju turystyki
– od 1 do 3 pkt.
- operacja nie dotyczy rozwoju
turystyki – 0 pkt.

Planowany okres realizacji operacji:
- mniej niż 12 miesięcy – 3 pkt.
- od 12 miesięcy do 18 miesięcy – 1
pkt.
- powyżej 18 miesięcy – 0 pkt.
- 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.
Wnioskowana kwota pomocy
wynosi:
- poniżej 50 tys. zł – 3 pkt.
- od 50 tys. zł do 70 tys. zł – 1 pkt.
- powyżej 70 tys. zł – 0 pkt.

MAŁE PROJEKTY
Maksymalna ilość punktów: 18 pkt.

L.p.

1.

2.

Kryterium
lokalne

Doświadczeni
e
wnioskodawc
y w realizacji
operacji/proje
któw

Stopień
wykorzystania
lokalnych
zasobów
przyrodniczokulturowych
w operacji

Punktacja
- 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.
- operacja dotyczy wykorzystania
lokalnych zasobów – od 1 do 3
pkt.
- operacja/projekt nie dotyczy
wykorzystania
lokalnych zasobów – 0 pkt.
- w ramach operacji zakłada się
współpracę z
partnerem/partnerami - 3 pkt.

3.

Udział
partnerów w
realizacji
operacji

- nie zakłada się współpracy z
partnerem
/partnerami w ramach
operacji/projektu
– 0 pkt.

4.

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

5.

Planowany
okres
realizacji
operacji

6.

Wpływ projektu
na
rozpowszechni
anie logotypu/
marki LGD.

Uzasadnienie / adekwatność do analizy
SWOT
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). Kopia dokumentów
składanych wraz z wnioskiem powinny być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
notariusza, urząd gminy wg siedziby
wnioskodawcy lub pracownika biura LGD.

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”.
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.

Wnioskowana kwota pomocy
wynosi:
- poniżej 15 000 zł – 3 pkt.
- od 15 000 zł do 20 000 zł – 2 pkt.
- powyżej 20 000 zł do 25 000 zł – 1
pkt.
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 o niższej wnioskowanej
wartości pomocy ze względu na ograniczoną
ilości środków na realizacje LSR dla obszaru
LGD „Vistula - Terra Culmensis”.

- 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.

Preferuje 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).

