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Kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria,  

na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji w ramach LSR operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy  

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

 

Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska 

 

1. Czy operacja spełnia warunki przyznania pomocy ze środków na wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska w ramach wskazanego działania? 

1. Czy wniosek został złożony w terminie podanym w informacji o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

Gościnna Wielkopolska? 

2. Czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu? 

3. Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska? 

4. Czy we wniosku wskazano adres wnioskodawcy? 

5. Czy do wniosku dołączono wszystkie dokumenty niezbędne do wyboru operacji, 

zgodnie z informacją o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za 

pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska? 

6. Czy    wnioskodawca jest: gminą, instytucją kultury, dla której organizatorem jest 

jednostka samorządu terytorialnego, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i 

wyznania lub organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego? 

7. Czy zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi 

nie później niż do dnia  31.12.2014 r.? 

2.  Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?  

        I  Wzbogacenie infrastruktury i atrakcyjności szlaków turystycznych  

       II  Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji i wypoczynku  

III  Zagospodarowanie i wsparcie ciekawych miejsc, aktywnych mieszkańców i lokalnych 

produktów 

3. Czy operacja należy do operacji rekomendowanych w ramach LSR dla danego 

przedsięwzięcia? 

4. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów 

szczegółowych LSR? 

1.1. Rozwój bazy rekreacyjnej i turystycznej 

      1.2. Wzrost aktywności gospodarczej i społecznej w obszarze rekreacji i turystyki 

      1.3.  Promocja Gościnnej Wielkopolski 

2.1. Poprawa estetyki oraz zagospodarowanie obiektów i przestrzeni publicznej 

      2.2. Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej oraz integracja mieszkańców 

5. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów ogólnych 

LSR? 

1. Rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski   

2.  Poprawa jakości życia mieszkańców Gościnnej Wielkopolski 
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Kryteria wyboru operacji 

 

1) Miejsce realizacji operacji  

a) jedna miejscowość - 5 pkt 

b) dwie miejscowości – 3 pkt 

2)  Liczba mieszkańców miejscowości, w których będzie realizowana operacja  

a) do 500 mieszkańców - 5 pkt 

b) od 500 do 800 mieszkańców -  3 pkt 

c) powyżej 800 mieszkańców - 1 pkt 

3)   Operacja zakłada: (maksymalnie 14 pkt) 

a)  zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne -  2 pkt 

b) budowę i/ lub zagospodarowanie obiektów publicznych na cele społeczne -  2 pkt 

c)  zagospodarowanie zbiorników wodnych i/lub ich bezpośredniego otoczenia na 

cele rekreacyjne -  2 pkt 

d)  działania inwestycyjne wspierające wykorzystanie lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, historycznego lub przyrodniczego -  3 pkt 

e)  działania inwestycyjne związane z wdrażaniem produktu turystycznego Gościnnej 

Wielkopolski -  5 pkt 

       4)   Wnioskodawca jest członkiem LGD Gościnna Wielkopolska  - 2 pkt 

5)  Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD 

Gościnna Wielkopolska   - 2 pkt 

6)  Realizacja operacji jest zasadna w ramach realizacji LSR, tzn. znacząco wpływa na 

realizację LSR ponieważ: (maksymalnie 11 pkt) 

a) przyczynia się  do osiągnięcia wskaźnika produktu – 2 pkt 

b) przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu – 2 pkt 

c) przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika oddziaływania – 2 pkt 

d) przyczynia się do osiągnięcia powyżej 20% wartości wskaźnika/wskaźników 

produktu  – 5 pkt 

7) Operacja jest innowacyjna, tzn. wpisuje się w innowacyjne podejście określone                

w LSR: (maksymalnie 4 pkt) 

a) zapewnia nowatorskie wykorzystanie zasobów – 2 pkt, 

b)  realizuje nowatorskie pomysły i rozwiązania – 2 pkt, 

8)  Operacja zapewnia zintegrowanie określone w LSR: (maksymalnie 6 pkt) 

a) podmiotów – 2 pkt, 

b) zasobów – 2 pkt, 

c) celów – 2 pkt. 

 


