
 
 

 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 „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

 
Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska 
 
A. Czy operacja spełnia warunki przyznania pomocy ze środków na wdraŜanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska w ramach wskazanego działania? 
1. Czy wniosek został złoŜony w terminie podanym w informacji o moŜliwości 

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 moŜliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska? 

6. Czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji? 
7. Czy wnioskodawca jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów                

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małŜonkiem tego rolnika?         
8. Czy wnioskodawca jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku o przyznanie 
pomocy?             

9. Czy wnioskodawca jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku Ŝycia? 
10. Czy wnioskodawca nie wystąpił o przyznanie i nie przyznano mu renty strukturalnej 

w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013? 

11. Czy zakończenie realizacji operacji i złoŜenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi 
nie później niŜ do dnia  31.12.2014 r.? 

B. 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 

C. Czy operacja naleŜy do operacji rekomendowanych w ramach LSR dla danego 
przedsięwzięcia? 

D. 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 
 
 



 
 
E. 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 Ŝycia mieszkańców Gościnnej Wielkopolski 

 
 
Kryteria wyboru operacji 
 

1) Czas realizacji operacji  
a) mniej niŜ rok -  2 pkt 
b) od roku do 2 lat -  5 pkt 
c) powyŜej 2 lat – 0 pkt 

2)  Wiek wnioskodawcy  
a) do 30 lat - 5 pkt 
b) od 30 do 50 lat - 4 pkt 
c) powyŜej 50 lat -  3 pkt 

     3)  Wnioskodawca nie prowadzi działalności pozarolniczej – 5 pkt 
     4)  Wnioskowany poziom dofinansowania   

a) do 30% kosztów kwalifikowalnych – 5 pkt 
b) od 31% do 45% kosztów kwalifikowalnych - 4 pkt 
c) od 46% do 50% kosztów kwalifikowalnych – 3 pkt 

5) Operacja zakłada: (maksymalnie 6 pkt) 
a)  utworzenie lub zwiększenie bazy noclegowej -  2 pkt 
b)  utworzenie lub zwiększenie bazy gastronomicznej -  2 pkt 
c)  wykorzystanie zasobów lokalnych: przyrodniczych lub kulturowych -  2 pkt 

     6)  Wnioskodawca jest członkiem LGD Gościnna Wielkopolska  - 2 pkt 
     7) Realizacja operacji jest zasadna w ramach realizacji LSR, tzn. znacząco wpływa na 

realizację LSR poniewaŜ: 
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 powyŜej 20% wartości wskaźnika/wskaźników 

produktu – 5 pkt 
      8)   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 

9)  Operacja zapewnia zintegrowanie określone w LSR: (maksymalnie 6 pkt) 
a) podmiotów – 2 pkt 
b) zasobów – 2 pkt 
c) celów – 2 pkt 

 


