
                                            

 

Lokalne kryteria wyboru projektów dla PRZEDSIĘWZIĘCIA 4 

KRYTERIA WYBORU OPIS KRYTERIUM PUNKTACJA 

Innowacyjność projektu 
 

 

 

Przez innowacyjność rozumie się 

wdrożenie nowego na danym obszarze lub 

znacząco udoskonalonego produktu, usług, 

procesu, organizacji lub nowego 

wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych lub społecznych 

0 pkt - brak innowacji 

1 pkt - rozwiązanie /projekt 

nowatorski na obszarze 

miejscowości 

2 pkt - projekt jest innowacyjny ze 

względu na kulturowe i 

historyczne 

3 pkt - projekt jest innowacyjny ze 

względu wykorzystanie 

istniejących zasobów 

przyrodniczych, społecznych, 

kulturowych i historycznych 

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 
 

Preferowane są projekty wykorzystujące 

zastosowanie ekologicznych technologii ze 

szczególnym uwzględnieniem energii 

odnawialnej  

0 pkt – brak rozwiązań 

proekologicznych  

3 pkt – wykazano przynajmniej 

jedno rozwiązanie 

proekolologiczne 

Wnioskodawca korzystał 

z doradztwa LGD lub 

uczestniczył w szkoleniach 

realizowanych przez LGD 

 

 

Preferuje projekty wnioskodawców, którzy 

przed złożeniem wniosku o przyznanie 

pomocy korzystali z doradztwa LGD lub 

ze szkoleń realizowanych przez LGD 

(potwierdzenie: karta doradztwa lub lista 

obecności ze szkoleń) 

0 pkt - NIE 

3 pkt - TAK 

Stopień wykorzystania 

nowopowstałej lub 

udoskonalonej infrastruktury 

społecznej i drogowej  

 

Preferowane są projekty, których 

wykorzystanie przez lokalną społeczność 

będzie realizowane w jak największym 

stopniu 

0 pkt - zakłada wykorzystanie tylko 

przez mieszkańców 

miejscowości  

1 pkt - zakłada wykorzystanie przez 

mieszkańców całej Gminy 

3 pkt - zakłada wykorzystanie przez 

mieszkańców obszaru  LGD 

Wpływ projektu na promocję 

i dobry wizerunek obszaru 

działania LGD  

 

 

Preferuje projekty, których realizacja 

będzie skutkowała pozytywnym efektem 

promocyjnym dla całego obszaru LGD 

„ZIELONE SIOŁO”, wzmocnieniem i 

utrwaleniem pozytywnego wizerunku 

obszaru objętego LSR 

0 pkt - wpływa na efekt promocyjny  

miejscowości 

1 pkt - wpływa na efekt promocyjny 

całej Gminy 

3 pkt - wpływa na efekt promocyjny 

całego obszaru LGD 

Wnioskodawca ubiega się o 

dofinansowanie projektu na 

poziomie: 

 

Preferuje projekty wnioskodawców, w 

których wkład własny wnioskodawcy 

przekracza możliwy do uzyskania % 

poziomu dofinansowania określonego w 

PROW 

0 pkt - gdy poziom dofinansowania  

wyrażony w % wnioskowanej 

kwoty pomocy  jest niższy od 

określonego maksymalnego 

poziomu wsparcia %  

określonego w PROW dla 

wnioskodawcy i wynosi do 

5% 

1 pkt - gdy poziom dofinansowania  



wyrażony w % wnioskowanej 

kwoty pomocy jest niższy od 

określonego maksymalnego 

poziomu wsparcia %  

określonego w PROW dla 

wnioskodawcy wynosi od 5 

do 10% 

2 pkt - gdy poziom dofinansowania  

wyrażony w % wnioskowanej 

kwoty pomocy jest niższy od 

określonego maksymalnego 

poziomu wsparcia %  

określonego w PROW dla 

wnioskodawcy wynosi od 10 

do 20% 

3 pkt - gdy poziom dofinansowania  

wyrażony w %wnioskowanej 

kwoty pomocy  jest niższy od 

określonego maksymalnego 

poziomu wsparcia %  

określonego w PROW dla 

wnioskodawcy wynosi 

powyżej 20% 

Miejsce realizacji operacji 

(projektu) 

Preferuje projekty wnioskodawców  

realizowanych w miejscowościach 

zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

0 pkt- projekt nie jest realizowany w 

miejscowości zamieszkanej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

1 pkt -projekt jest realizowany w 

miejscowości zamieszkanej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

 

Maksymalna liczba punktów  - 19 

Minimum kwalifikujące projekt – uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów 


