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Formularz zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji 
 

Lp. Kryterium  Skala 

oceny 

/punktacja  

Skala punktacji Uwaga dotyczy: 

Kryterium 

Skali punktacji  

Uzasadnienie uwagi  

1. Realizacja 

wskaźników 

produktu i rezultatu 

LSR 

0-25 a) Jeśli operacja zakłada 

realizację co najmniej 

jednego wskaźnika produktu i 

rezultatu LSR DIROW 

przyznaje się 25 punktów. 

b) Jeśli operacja nie realizuje 

wskaźnika produktu i 

rezultatu LSR DIROW 

przyznaje się 0 punktów. 

  

2. Realizacja 

preferowanych 

wskaźników 

produktu i rezultatu 

LSR 

0-15 a) Jeśli operacja zakłada 

realizację co najmniej 

jednego, preferowanego 

wskaźnika produktu i 

rezultatu LSR DIROW 

przyznaje się 15 punktów. 

b) Jeśli operacja nie realizuje 

wskaźnika produktu i 

rezultatu LSR DIROW 

przyznaje się 0 punktów. 

  

3. Zaangażowanie 

społeczności 

0-15 a)Jeżeli z opisu operacji wynika, 

że realizacja operacji zakłada 
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lokalnej zaangażowanie społeczności 

lokalnej w realizację operacji 

oraz jest ono realne i sposób 

zaangażowania jest szczegółowo 

opisany przyznaje się 15 

punktów. 

b)Jeżeli z opisu operacji nie 

wynika zaangażowanie 

społeczności lokalnej w 

realizacje operacji przyznaje się 

0 punktów 

4. Grupa odbiorcza 0-14 a) Jeżeli realizacja operacji 

ukierunkowana jest na 

zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych ze 

względu na dostęp do rynku 

pracy, określonych w LSR 

przyznaje się 14 punktów. 

b) Jeżeli realizacja operacji 

nie dotyczy grupy 

defaworyzowanej przyznaje 

się 0 punktów. 

  

5. Komplementarność 

projektu 

0-1 a) Jeżeli realizacja operacji 

zakłada komplementarność 

przyznaje się 1 punkt, 

b) Jeżeli realizacja operacji 
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nie zakłada 

komplementarności przyznaje 

się 0 punktów. 

6. Wysokość 

wnioskowanej kwoty  

0-15 a) Jeżeli wartość 

wnioskowanej kwoty 

dofinansowania wynosi od 

5 000 zł do 12 000 zł 

przyznaje się 15 punktów. 

b) Jeżeli wartość 

wnioskowanej kwoty 

dofinansowania wynosi 

powyżej 12 000 zł przyznaje 

się 0 punktów. 

  

7. Produkt rolny 0-3 a) Jeżeli realizacja operacji 

będzie realizowana przez 

podmioty zakładające 

działalność, której podstawę 

będą stanowiły lokalne 

produkty rolne przyznaje się 

3 punkty. 

b) Jeżeli realizacji operacji 

zakłada promocję lokalnego 

produktu rolnego przyznaje 

się 3 punkty.  

c) Jeżeli realizacja operacji 

nie przyczyni się do promocji 
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lub powstania działalności , 

której podstawą będzie 

lokalny produkt rolny 

przyznaje się 0 punktów. 

PUNKTY ZA SPEŁNIENIE 

KRYTERIUM NIE MOGĄ 

SIĘ SUMOWAĆ 

8. Konsultacje wniosku 

w LGD 

0-5 a) Jeżeli beneficjent brał 

udział w indywidualnych 

konsultacjach z 

Pracownikiem 

Biura/Konsultantem 

przyznaje się 5 punktów. 

b) Jeżeli beneficjent brał 

udział w spotkaniach 

informacyjnych/szkoleniach 

prowadzonych 

/organizowanych przez LGD, 

przyznaje się 5 punktów. 

c) Jeżeli beneficjent nie 

korzystał ze wsparcia LGD, 

przyznaje się 0 punktów. 

PUNKTY ZA SPEŁNIENIE 

KRYTERIUM NIE MOGĄ 

SIĘ SUMOWAĆ 

  

9. Zastosowanie 0-1 a) Jeżeli realizacja operacji   
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rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie środowiska 

i klimatu 

spełnia kryterium przyznaje 

się 1 punkt. 

b) Jeżeli realizacji operacji 

nie spełnia kryterium 

przyznaje się 0 punktów. 

10. Innowacyjność 

operacji 

0-5 a) Jeżeli operacja zakłada 

realizację jednej  z typów 

innowacji przyznaje się  5  

punktów. 

b) Jeżeli operacja nie zakłada 

realizacji jednej  z typów 

innowacji przyznaje się  0  

punktów. 

  

11. Miejsce realizacji 

operacji 

0-1 a) Jeżeli operacja jest 

realizowana w miejscowości 

liczącej do 5000 

mieszkańców przyznaje się 1  

punkt. 

b) Jeżeli operacja jest 

realizowana w miejscowości 

liczącej 5001 i więcej 

mieszkańców przyznaje się 0 

punktów. 

  

Razem max.  100 

Minimalna wymgana ilość punktów warunkująca przyznanie pomocy  

 

 50 
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Inne uwagi: 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 
Dane podmiotu zgłaszającego: Nazwa 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Kontakt 

....................................................................................... 

sektor *: publiczny,    społeczny,    gospodarczy,    mieszkaniec obszaru 

gmina*: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Widuchowa 

 

* - podkreśl właściwą odpowiedź   

 

 

 

 


