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Załącznik nr 12 do Uchwały nr …./2014 
Nadzwyczajnego Walnego  Zebranie Członków Stowarzyszenia  

Dolnoodrzańska Inicjatywa  Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009  

z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia 
 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
z dnia 28 stycznia 2014r. 

 

 

Załącznik 8 
 

Wzór 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” 
wraz z instrukcją jej wypełniania 

 

Wniosek nr:  

 

Tytuł operacji: [13] 

 

Imię i nazwisko oceniającego: 

 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru jest skorelowana z wnioskiem o przyznanie pomocy, proszę o dokładne zapoznanie się 

z treścią wniosku o przyznanie pomocy złożonym przez Beneficjenta. 

  
 

Kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów 

Ilość przyznanych 
punktów 

Odniesienie do 
pozycji we 
wniosku o 
przyznanie 

pomocy 

1 Miejsce realizacji operacji  
 

10  15.4 

2 Zgodność z przedsięwzięciami zawartymi w LSR  
 

30  14.2 
18/13 

3 Zgodność z preferowanymi w LSR kategoriami działalności  
 

25  14.2 
18/13 

4 Innowacyjność operacji.  
 

10  13/14/18 
Opis zad. 

5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 
 

10  --- 

6 Operacja zakłada partnerstwo publiczno prywatne lub publiczno społeczne 15  --- 

 SUMA 100   

  

 

   ……………………………... 

        Czytelny podpis oceniającego 



Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Lokalna Grupa Działania „DIROW” 
74-100 Gryfino   ul. Sprzymierzonych 1 

Bank Zachodni WBK S.A.  nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026 

 

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

                                      I N S T R U K C J A 

 

Do karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla 

działania „Odnowa i rozwój wsi” 

 

1. Miejsce realizacji operacji. 
W tym kryterium ocenia się wielkość miejscowości, w której jest realizowana operacja. Ocena zależy od 

liczby mieszkańców zameldowanych w miejscowości na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.  

a) Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej poniżej 300 mieszkańców przyznaje się 10 
punktów. 

b)  Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 301 do 600 włącznie mieszkańców przyznaje 
się 8 punktów. 

c) Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 601 do1000 mieszkańców włącznie przyznaje 
się 6 punktów. 

d) Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 1001 do 2000 mieszkańców przyznaje się 4 
punkty. 

e) Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej powyżej 2000 mieszkańców przyznaje się 0 
punktów. 

 

W przypadku operacji realizowanej w kilku miejscowościach ocena przebiega wg następujących kroków: 

1. przyznanie odpowiedniej liczby punktów każdej z miejscowości osobno; 

2. zsumowanie punktów przyznanych każdej miejscowości; 

3. obliczenie średniej (suma punktów  ÷  liczba miejscowości). 

 

(ocena na podstawie danych z GUS z roku poprzedzającego termin rozpoczęcia naborów) 

 

2. Zgodność z przedsięwzięciami zawartymi w LSR. 
W tym kryterium ocenia się czy dana operacja wpisuje się w przedsięwzięcia wpisane do Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia DIROW. 

a) Jeśli operacja zakłada realizację co najmniej dwóch przedsięwzięć przyznaje się 30 punktów. 
b) Jeśli operacja zakłada realizację jednego przedsięwzięcia przyznaje 15 punktów. 

 

Wszystkie Przedsięwzięcia zgodne z LSR: 

 

1.1.1 Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie i wyeksponowanie cennego lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony 

przyrody 

 

1.1.2 Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

1.2.1 Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, lokalnych pomników 

historycznych i miejsc pamięci, 

 

1.2.2 Warsztaty i szkolenia wspierające działalność artystyczna i kulturalną 
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1.2.3 Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących 

funkcję społeczno-kulturowe, w tym świetlice i domy kultury, muzeów 

 

2.1.1 Organizacja imprez turystycznych rekreacyjnych lub sportowych 

 

2.1.2 Budowa, odbudowa, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów 

widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, 

 

2.1.3  Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej budowa, przebudowa, remont lub 

wyposażenie budynków pełniących funkcję rekreacyjną oraz sportową wraz z małą architekturą budowa, 

przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków wodnych, rowerowych, szlaków 

konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych szlaków pieszych i miejsc rekreacji 

 

2.2.1 Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości 

 

2.2.2 Organizacja targów gospodarczych 

 

2.2.3 Sprzedaż rolnych produktów ekologicznych i regionalnych 

 

2.2.4 Operacje mające na celu podniesienie jakości usług w zakresie turystyki 

 

3.1.1 Imprezy budujące spójność społeczności lokalnych, w tym nawiązujące do tradycji, wykorzystujące 

lokalne  dziedzictwo, kulturowe, historyczne oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów 

mieszkańców z obszarów LSR 

 

3.2.1 Warsztaty i szkolenia dla młodzieży 

 

3.2.2 Imprezy współorganizowane przez młodzież  

 

3. Zgodność z preferowanymi w LSR kategoriami działalności. 
W tym kryterium ocenia się czy operacja związana jest z prowadzeniem działalności należącej do co 

najmniej jednej z preferowanych kategorii tj.: 

 

1.1.1.    Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie i wyeksponowanie cennego lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony 

przyrody, 

1.2.1    Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, lokalnych pomników 

historycznych i miejsc pamięci, 

 

2.1.2   Budowa, odbudowa, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów 

widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, 

a) Jeżeli kryterium jest spełnione przyznaje się 25 punktów. 
b) Jeżeli kryterium nie jest spełnione przyznaje się 0 punktów. 
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4. Innowacyjność operacji. 
W tym kryterium ocenia się innowacyjność operacji w skali lokalnej i ponadlokalnej. 

Za operacje innowacyjne uznaje się operacje wykorzystujące rozwiązania niestosowane dotychczas na 

danym obszarze. 

 

a) Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali całego obszaru LGD DIROW przyznaje się  10  punktów . 
b)  Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali jednej lub kilku gmin przyznaje się  8  punktów . 
c)  Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali jednej lub kilku miejscowości przyznaje się  4  punkty. 
d)  Jeżeli operacji nie jest innowacyjna przyznaje się 0 punktów. 

 

5. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 
W tym kryterium ocenia się, czy Wnioskodawca jest członkiem LGD i czy wywiązuje się ze zobowiązań 

wynikających z członkostwa. 

a) Jeżeli Wnioskodawca jest członkiem LGD i ma uregulowane (nie zalega) składki członkowskie na 
koniec miesiąca poprzedzającego termin zakończenia biegu składania wniosków o przyznanie 
pomocy - przyznaje się 10 punktów. 

b)  Jeżeli Wnioskodawca nie jest członkiem LGD przyznaje się 5 punktów 
c) Jeżeli Wnioskodawca jest członkiem LGD i nie ma uregulowanych składek członkowskich  przyznaje 

się 0 punktów. 
 

(ocena na podstawie informacji przygotowanych przez Biuro LGD) 

 

6. Operacja zakłada partnerstwo publiczno prywatne lub publiczno społeczne.  
a) Jeżeli wnioskodawca zakłada realizację projektu w partnerstwie publiczno prywatnym lub publiczno 

społeczne przyznaje się 15 punktów. 
b)  Jeżeli wnioskodawca nie zakłada realizacji projektu w partnerstwie publiczno prywatnym lub 

publiczno społeczne przyznaje się 0 punktów. 
 

(ocena na podstawie oświadczenia Beneficjenta oraz treści opisu wniosku) 
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                                            Wzór 
Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

wraz z instrukcją jej wypełniania 

Wniosek nr:  

 

klasyfikacja operacji [19]:  

 

Imię i nazwisko oceniającego: 

 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru jest skorelowana z wnioskiem o przyznanie pomocy, 

proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku o przyznanie pomocy złożonym przez Beneficjenta. 

  
 

Kryterium 

Maksymal
na ilość 

punktów 

Ilość 
przyznanych 

punktów 

Odniesienie do 
pozycji we 
wniosku o 
przyznanie 

pomocy 

1 Miejsce realizacji operacji  
 

10  17.7 

2 Zgodność z przedsięwzięciami zawartymi w LSR  
 

30  18.1.2 
18.1/19 EPO 

Sekcja C 

3 Zgodność z preferowanymi w LSR kategoriami działalności  
 

20  18.1.2 
18.1/19 EPO 

Sekcja C 

4 Innowacyjność operacji.  
 

20  EPO Sekcja C 
18.1/19 

5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 
 

15  --- 

6 Konsultacje z pracownikami Biura  
 

5  --- 

 SUMA 100   

  

 

   ……………………………... 

        Czytelny podpis oceniającego 
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Wzór 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

wraz z instrukcją jej wypełniania 

 

Wniosek nr:  

 

klasyfikacja operacji:  

 

Imię i nazwisko oceniającego: 

 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru jest skorelowana z wnioskiem o przyznanie pomocy, 

proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku o przyznanie pomocy złożonym przez Beneficjenta. 

  
 

Kryterium 

Maksymalna 
ilość punktów 

Ilość 
przyznanych 

punktów 

Odniesienie 
do pozycji we 

wniosku o 
przyznanie 

pomocy 

1 Miejsce realizacji operacji  
 

10  9.7 

2 Zgodność z przedsięwzięciami zawartymi w LSR  
 

30  15.1/15 

3 Zgodność z preferowanymi w LSR kategoriami działalności  
 

20  15.1 

4 Innowacyjność operacji.  
 

15  Sekcja IV 
wniosek 
II.2 EPO 

5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 
 

15  --- 

6 Konsultacje z pracownikami Biura  
 

10  --- 

 SUMA 100   

  

   ……………………………... 

        Czytelny podpis oceniającego 

8/3 
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                                                      I N S T R U K C J A 

         

Do karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla 

działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

 

1. Miejsce realizacji operacji. 
W tym kryterium ocenia się wielkość miejscowości, w której jest realizowana operacja. Ocena zależy od 

liczby mieszkańców zameldowanych w miejscowości na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku. 

a) Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej poniżej 300 mieszkańców przyznaje się 10 
punktów. 

b)  Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 301 do 600 włącznie mieszkańców 
przyznaje się 8 punktów. 

c)  Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 601 do1000 mieszkańców włącznie 
przyznaje się 6 punktów. 

d)  Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 1001 do 2000 mieszkańców przyznaje się 
4 punkty. 

e)  Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej powyżej 2000 mieszkańców przyznaje się 0 
punktów. 

 

W przypadku operacji realizowanej w kilku miejscowościach ocena przebiega wg następujących kroków: 

1. przyznanie odpowiedniej liczby punktów każdej z miejscowości osobno; 

2. zsumowanie punktów przyznanych każdej miejscowości; 

3. obliczenie średniej (suma punktów  ÷  liczba miejscowości). 

 

(ocena na podstawie danych z GUS z roku poprzedzającego termin rozpoczęcia naborów) 

 

2.  Zgodność z przedsięwzięciami zawartymi w LSR. 
W tym kryterium ocenia się czy dana operacja wpisuje się w przedsięwzięcia wpisane do Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia DIROW. 

a) Jeśli operacja zakłada realizację co najmniej dwóch przedsięwzięć przyznaje się 30 punktów. 
b)  Jeśli operacja zakłada realizację jednego przedsięwzięcia przyznaje 15 punktów. 

 

 

 

Wszystkie Przedsięwzięcia zgodne z LSR: 

1.1.1 Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie i wyeksponowanie cennego lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony 

przyrody 

 

1.1.2 Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 

1.2.1 Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, lokalnych pomników 

historycznych i miejsc pamięci, 
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1.2.2 Warsztaty i szkolenia wspierające działalność artystyczna i kulturalną 

 

1.2.3 Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcję społeczno-kulturowe, 

w tym świetlice i domy kultury, muzeów 

 

2.1.1 Organizacja imprez turystycznych rekreacyjnych lub sportowych 

 

2.1.2 Budowa, odbudowa, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów 

widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, 

 

2.1.3  Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej budowa, przebudowa, remont lub 

wyposażenie budynków pełniących funkcję rekreacyjną oraz sportową wraz z małą architekturą budowa, 

przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków wodnych, rowerowych, szlaków 

konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych szlaków pieszych i miejsc rekreacji 

 

2.2.1 Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości 

 

2.2.2 Organizacja targów gospodarczych 

 

2.2.3 Sprzedaż rolnych produktów ekologicznych i regionalnych 

 

2.2.4 Operacje mające na celu podniesienie jakości usług w zakresie turystyki 

 

3.1.1 Imprezy budujące spójność społeczności lokalnych, w tym nawiązujące do tradycji, wykorzystujące 

lokalne  dziedzictwo, kulturowe, historyczne oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów 

mieszkańców z obszarów LSR 

 

3.2.1 Warsztaty i szkolenia dla młodzieży 

 

3.2.2 Imprezy współorganizowane przez młodzież  

 

3.  Zgodność z preferowanymi w LSR kategoriami działalności. 
W tym kryterium ocenia się czy operacja związana jest z prowadzeniem działalności należącej do co 

najmniej jednej z preferowanych kategorii tj.: 

1.1.2. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 

2.2.3 Sprzedaż rolnych produktów ekologicznych i regionalnych 

 

2.2.4. Operacje mające na celu podniesienie jakości usług w zakresie turystyki 

a   Jeżeli kryterium jest spełnione przyznaje się 20  punktów. 

b   Jeżeli kryterium nie jest spełnione przyznaje się 0 punktów. 

 

4. Innowacyjność operacji. 
W tym kryterium ocenia się innowacyjność operacji w skali lokalnej i ponadlokalnej. 
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Za operacje innowacyjne uznaje się operacje wykorzystujące rozwiązania 

niestosowane dotychczas na danym obszarze. 

a) Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali całego obszaru LGD DIROW przyznaje się 15 punktów . 
b) Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali jednej lub kilku gmin przyznaje się 10 punktów . 
c)  Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali jednej lub kilku miejscowości przyznaje się 5 punktów. 
d)  Jeżeli operacji nie jest innowacyjna przyznaje się 0 punktów. 

 

5. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 
W tym kryterium ocenia się, czy Wnioskodawca jest członkiem LGD i czy wywiązuje się ze zobowiązań 

wynikających z członkostwa. 

a) Jeżeli Wnioskodawca jest członkiem LGD i ma uregulowane (nie zalega) składki członkowskie na 
koniec miesiąca poprzedzającego termin zakończenia biegu składania wniosków o przyznanie 
pomocy - przyznaje się 15  punktów. 

b)  Jeżeli Wnioskodawca nie jest członkiem LGD przyznaje się 5 punktów 
c) Jeżeli Wnioskodawca jest członkiem LGD i nie ma uregulowanych składek członkowskich  przyznaje 

się 0 punktów. 
 

(ocena na podstawie informacji przygotowanych przez Biuro LGD) 

 

6. Konsultacje z pracownikami Biura. 
W tym kryterium przyznaje się punkty za uczestnictwo w konsultacjach oferowanych przez Biuro 

a) Jeżeli beneficjent brał udział w indywidualnych konsultacjach z Pracownikiem Biura przyznaje się 10 
 punktów, 

b)  Jeżeli beneficjent brał udział w spotkaniach informacyjnych prowadzonych /organizowanych przez 
Biuro LGD, przyznaje się 5  punktów, 

c)  Jeżeli beneficjent nie korzystał ze wsparcia Biura LGD, przyznaje się 0 punktów. 
 

(ocena na podstawie informacji przygotowanych przez Biuro LGD. W przypadku gdy wnioskodawca chce 

ubiegać się o maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium winien pamiętać, iż za wnioski skonsultowane 

uznaje się wnioski, które zostały przedstawione/przesłane i zaopiniowane przez Biuro. Wnioskodawca winien 

przed przesłaniem / przedstawieniem wniosku pracownikom Biura uwzględnić czas jaki jest niezbędny do 

przeanalizowania i zaopiniowania wniosku, tj wniosek powinien trafić do zaopiniowania minimum 3 dni przed 

zakończeniem naborów wniosków w przypadku przesłania drogą mailową  wniosku do Biura, oraz minimum 2 dni 

w przypadku konsultacji osobistych). 
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                                                                  Wzór 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

w ramach działania “Wdrażanie LSR dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi   

wraz z instrukcją jej wypełniania 

 

Wniosek nr:  

 

Tytuł operacji: [13.1] 

 

Imię i nazwisko oceniającego: 

 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru jest skorelowana z wnioskiem o przyznanie pomocy, 

proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku o przyznanie pomocy złożonym przez Beneficjenta. 

  
 

Kryterium 

Maksymalna 
ilość punktów 

Ilość 
przyznan

ych 
punktów 

Odniesienie do 
pozycji we 
wniosku o 
przyznanie 

pomocy 

1 Miejsce realizacji operacji  
 

20  14 

2 Zgodność z przedsięwzięciami zawartymi w LSR  
 

30  13.2.2 
13.2.1/15/V 

3 Zgodność z preferowanymi w LSR kategoriami działalności  
 

30  13.2.2 
13.2.1/15/V 

4 Innowacyjność operacji.  
 

5  V/15 
13 

5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 
 

5  --- 

6 Konsultacje z pracownikami Biura  
 

10  --- 

 SUMA 100   

  

 

 

 

 

 

   ……………………………... 

        Czytelny podpis oceniającego 
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                                         I N S T R U K C J A 

Do karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

dla działań: „Małe projekty” 

 

1. Miejsce realizacji operacji. 
W tym kryterium ocenia się wielkość miejscowości, w której jest realizowana operacja. Ocena zależy od 

liczby mieszkańców zameldowanych w miejscowości na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.  

a) Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej do 300 przyznaje się 20  punktów. 

b)  Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 301 do 600 włącznie mieszkańców 
przyznaje się 16  punktów. 

c)  Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 601 do1000 mieszkańców włącznie 
przyznaje się 12  punktów. 

d) Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej od 1001 do 2000 mieszkańców przyznaje 
się 8  punkty. 

e)  Jeżeli operacja jest realizowana w miejscowości liczącej powyżej 2000 mieszkańców przyznaje się 
0 punktów. 

 

W przypadku operacji realizowanej w kilku miejscowościach ocena przebiega wg następujących kroków: 

1. przyznanie odpowiedniej liczby punktów każdej z miejscowości osobno; 

2. zsumowanie punktów przyznanych każdej miejscowości; 

3. obliczenie średniej (suma punktów  ÷  liczba miejscowości). 

 

(ocena na podstawie danych z GUS z roku poprzedzającego termin rozpoczęcia naborów) 

 

2. W tym kryterium ocenia się czy dana operacja wpisuje się w przedsięwzięcia wpisane do Lokalnej 
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia DIROW. 

 

a) Jeśli operacja zakłada realizację co najmniej dwóch przedsięwzięć przyznaje się 30 punktów. 
b)  Jeśli operacja zakłada realizację jednego przedsięwzięcia przyznaje 15 punktów. 
c) Jeśli operacja nie wpisuje się w przedsięwzięcia wpisane w LSR, przyznaje się 0 punktów.  

 

Wszystkie Przedsięwzięcia zgodne z LSR: 

1.1.1  
Zachowanie, odtworzenie,  wyeksponowanie zabezpieczenie obiektów  dziedzictwa  przyrodniczego przez 
rozwój infrastruktury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz ich promocje 
poprzez różne formy.   
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy:  Zachowanie i wyeksponowanie 

zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego oraz cel główny: Wyeksponowanie dziedzictwa 

przyrodniczo-historycznego. 

 
1.2.1  
Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 
użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, lokalnych pomników historycznych i miejsc 
pamięci. 
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Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy:  
Zachowanie cennego dorobku historycznego i kulturalnego oraz kultywowanie tradycji oraz cel główny: 
Wyeksponowanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego. 

1.2.2  
Warsztaty i szkolenia wspierające działalność artystyczna i kulturalną. 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy:  Zachowanie cennego dorobku 
historycznego i kulturalnego oraz kultywowanie tradycji oraz cel główny: Wyeksponowanie dziedzictwa 
przyrodniczo-historycznego. 

 
1.2.3  
Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcję społeczno-kulturowe, w tym 
świetlice i domy kultury, muzeów. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy:  Zachowanie cennego dorobku 
historycznego i kulturalnego oraz kultywowanie tradycji oraz cel główny: Wyeksponowanie dziedzictwa 
przyrodniczo-historycznego. 

 
2.1.1  
Organizacja imprez turystycznych rekreacyjnych lub sportowych. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: Rozwój turystyki i rekreacji na 
bazie uwarunkowań przyrodniczo-historycznych oraz cel główny : zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.1.2 
Budowa, odbudowa, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, 
miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, ścieżek rowerowych, szlaków wodnych, rowerowych, szlaków 
konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych szlaków pieszych i miejsc rekreacji. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: Rozwój turystyki i rekreacji na 
bazie uwarunkowań przyrodniczo-historycznych oraz cel główny: zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.1.3  
Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcję rekreacyjną oraz sportową wraz 
z małą architekturą budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: Rozwój turystyki i rekreacji na 
bazie uwarunkowań przyrodniczo-historycznych oraz cel główny: zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.1  
Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości  oraz cel 
główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.2  
Organizacja i udział w targach/jarmarkach. 
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Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój 
przedsiębiorczości  oraz celu główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.3  
Sprzedaż produktów ekologicznych i regionalnych. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości  oraz cel 
główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.4 
Operacje mające na celu podniesienie jakości usług w zakresie turystyki. 
  
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości  oraz cel 
główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.5 
Różnicowanie działalności gospodarczej. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości  oraz cel 
główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.6 
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości  oraz cel 
główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
3.1.1  
Imprezy budujące spójność społeczności lokalnych, w tym nawiązujące do tradycji, wykorzystujące lokalne  
dziedzictwo, kulturowe, historyczne oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów 
mieszkańców z obszarów LSR. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: wspieranie integracji społecznych  
oraz cel główny budowa spójności społeczności lokalnej. 
 
3.2.1  
Warsztaty i szkolenia / inicjatywy – konkursy itp.  dla dzieci i dla młodzieży. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: Wzrost zaangażowania dzieci 
i młodzieży w życie społeczności lokalnej oraz cel główny budowa spójności społeczności lokalnej. 

3.2.2  
Imprezy współorganizowane przez młodzież. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: Wzrost zaangażowania dzieci 
i młodzieży w życie społeczności lokalnej oraz cel główny budowa spójności społeczności lokalnej. 

 

3. Zgodność z preferowanymi w LSR kategoriami działalności. 
W tym kryterium ocenia się czy operacja związana jest z prowadzeniem działalności należącej 

do co najmniej jednej z preferowanych kategorii tj.: 
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1.1.1  
Zachowanie, odtworzenie,  wyeksponowanie zabezpieczenie obiektów  dziedzictwa  przyrodniczego przez 
rozwój infrastruktury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz ich promocje 
poprzez różne formy.   
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy:  Zachowanie i wyeksponowanie 

zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego oraz cel główny: Wyeksponowanie dziedzictwa 

przyrodniczo-historycznego. 

 
2.1.1  
Organizacja imprez turystycznych rekreacyjnych lub sportowych. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: Rozwój turystyki i rekreacji na 
bazie uwarunkowań przyrodniczo-historycznych oraz cel główny : zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.1  
Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości  oraz cel 
główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.2  
Organizacja i udział w targach/jarmarkach. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości  oraz 
celu główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
2.2.3  
Sprzedaż produktów ekologicznych i regionalnych. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: rozwój przedsiębiorczości  oraz cel 
główny zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. 
 
3.2.1  
Warsztaty i szkolenia / inicjatywy – konkursy itp.  dla dzieci i dla młodzieży. 
 
Niniejsze przedsięwzięcie winno jednocześnie realizować cel szczegółowy: Wzrost zaangażowania dzieci 
i młodzieży w życie społeczności lokalnej oraz cel główny budowa spójności społeczności lokalnej. 

 

a) Jeżeli kryterium jest spełnione przyznaje się 30 punktów. 
b) Jeżeli kryterium nie jest spełnione przyznaje się 0 punktów. 

 

4. Innowacyjność operacji. 
W tym kryterium ocenia się innowacyjność operacji w skali lokalnej i ponadlokalnej. 

Za operacje innowacyjne uznaje się operacje wykorzystujące rozwiązania niestosowane dotychczas na 

danym obszarze. 

 

a) Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali całego obszaru LGD DIROW przyznaje się 5  punkty. 
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b)  Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali jednej lub kilku gmin przyznaje się 3 
 punkty. 

c)  Jeżeli operacja jest innowacyjna w skali jednej lub kilku miejscowości przyznaje się 2  punkt. 
d)  Jeżeli operacji nie jest innowacyjna przyznaje się 0 punktów. 

 

5. Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 
W tym kryterium ocenia się, czy Wnioskodawca jest członkiem LGD i czy wywiązuje się ze zobowiązań 

wynikających z członkostwa. 

a) Jeżeli Wnioskodawca jest członkiem LGD i ma uregulowane (nie zalega) składki członkowskie na koniec 
miesiąca poprzedzającego termin zakończenia biegu składania wniosków o przyznanie pomocy - 
przyznaje się 5 punktów. 

b)  Jeżeli Wnioskodawca nie jest członkiem LGD przyznaje się 3 punktów. 
c) Jeżeli Wnioskodawca jest członkiem LGD i nie ma uregulowanych składek członkowskich  przyznaje się 

0 punktów. 
(ocena na podstawie informacji przygotowanych przez Biuro LGD) 

 

6.  Konsultacje z pracownikami Biura. 
W tym kryterium przyznaje się punkty za uczestnictwo w konsultacjach oferowanych przez Biuro LGD. 

a) Jeżeli beneficjent brał udział w indywidualnych konsultacjach z Pracownikiem Biura przyznaje się 10 
punktów. 

b)  Jeżeli beneficjent brał udział w spotkaniach informacyjnych prowadzonych /organizowanych przez 
Biuro LGD, przyznaje się 5 punktów. 

c) Jeżeli beneficjent nie korzystał ze wsparcia Biura LGD, przyznaje się 0 punktów. 
 

(ocena na podstawie informacji przygotowanych przez Biuro LGD. W przypadku gdy wnioskodawca chce 

ubiegać się o maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium winien pamiętać, iż za wnioski skonsultowane 

uznaje się wnioski, które zostały przedstawione/przesłane i zaopiniowane przez Biuro LGD, w tym 

zaopiniowane/sprawdzone przez konsultantów działających na zlecenie Stowarzyszenia) . Wnioskodawca winien 

przed przesłaniem / przedstawieniem wniosku pracownikom Biura uwzględnić czas jaki jest niezbędny do 

przeanalizowania i zaopiniowania wniosku, tj. wniosek powinien trafić do zaopiniowania minimum 3 dni przed 

zakończeniem naborów wniosków w przypadku przesłania drogą mailową  wniosku do Biura, oraz minimum 2 dni 

w przypadku konsultacji osobistych). 
 


