
Załącznik nr 10 do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dorzecze Bobrzy”

Informacja dotycząca kryteriów oceny na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR

Lp
.

Nazwa kryterium Kryteria na podstawie

których ocenia się uzasadnienie

realizacji operacji w ramach LSR

(Tak/Nie)

Kryteria oparte

na innych niż uzasanienie

realizacji operacji w 
ramach

LSR wskaźnikach 
(Tak/Nie)

Uzasadnienie 
przyporządkowania

kryterium do grupy 
kryteriów,

na podstawie których 
ocenia się

uzasadnienie realizacji 
operacji w ramach LSR

Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1 Wnioskowana kwota wynosi Tak Możliwość dofinansowania 
większej ilość projektów w 
związku z niższą kwotą 
dofinansowania.

2 Powierzchnia gospodarstwa, które posiada 
lub w którym pracuje wnioskodawca

Tak Wsparcie gospodarstw 
niskoobszarowych.

3 Operacja ma innowacyjny charakter Tak Dużą  wagę  przy  wyborze 
projektów  do  realizacji  LGD 
„Dorzecze Bobrzy” przykłada 
do projektów innowacyjnych 
na  danym  terenie,  czyli 



takich,  które  wcześniej  nie 
były  realizowane  w 
proponowanej  przez 
beneficjentów formie.

4 Działalność  której  dotyczy  operacja,  jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów 
albo  lokalnego  dziedzictwa  kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego

Tak Uwzględniając  bogactwo 
przyrodnicze,  historyczne  i 
kulturowe  obszar  LGD  to 
spójny  region  do  rozwoju 
turystyki, agroturystyki i całej 
infrastruktury  około 
turystycznej.  Kultywowanie 
tradycji,  wykorzystanie 
zasobów  lokalnych, 
promowanie  ekologicznej 
gospodarki   to  sfery 
aktywności  lokalnej,  które 
wpływają  na  regionalny 
rozwój  turystyki, 
agroturystyki  i  całej 
infrastruktury  z  tym 
związanej.

5 Operacja dotyczy lub ma wpływ na rozwój 
turystyki:

Tak Teren  LGD  to  teren  bogaty 
przyrodniczo,  historyczne  i 
kulturowo.  LGD  to  spójny 
region  do  rozwoju  turystyki, 
agroturystyki  i  całej 
infrastruktury  około 
turystycznej. Wypromowanie 



lokalnych  produktów 
turystycznych,  promocja 
regionu – to istotny element 
działań  wzmacniający 
rozwoju obszaru LGD.

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1 Wnioskodawca  ma  udokumentowane 
doświadczenie w realizacji projektów

Tak Ważną rolę w realizacji 
projektów ma 
doświadczenie 
wnioskodawców w 
realizacji projektach.

2 Operacja dotyczy: nowoutworzonego 
przedsiębiorstwa, działającego 
przedsiębiorcy do 2 lat, działającego 
przedsiębiorcy powyżej 2 lat

Tak Wzmocnienie 
przedsiębiorczości, 
wspieranie  lokalnych  firm, 
tworzenie  warunków  pod 
nowe  inwestycje  (tworzenie 
nowych  przedsiębiorstw) 
stanowi  szansę  poprawy 
sytuacji  społeczno  – 
gospodarczej  na  obszarze 
LGD.  Poszerzenie  gamy 
produktów  turystycznych, 
standardów  noclegów  i 
gastronomii  jest  szansą 
rozwoju  przedsiębiorczości 
na tym obszarze.



3 W ostatnim roku obrotowym 
wnioskodawca zatrudniał średniorocznie: 2 
przcowników, powyżej 2, powyżej 5

Tak Wspieranie warunków pod 
nowe inwestycje 
(tworzenie nowych 
przedsiębiorstw) 

4 Wnioskowana kwota pomocy wynosi Tak Możliwość dofinansowania 
większej ilość projektów w 
związku z niższą kwotą 
dofinansowania.

5 Realizacja operacji spowoduje utworzenie, 
w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne miejsc pracy

Tak Wykorzystywania 
nowoczesnych  technologii 
ekologicznych  w 
powstawaniu nowych miejsc 
pracy.

6 Operacja ma innowacyjny charakter Tak Dużą  wagę  przy  wyborze 
projektów  do  realizacji  LGD 
„Dorzecze Bobrzy” przykłada 
do projektów innowacyjnych 
na  danym  terenie,  czyli 
takich,  które  wcześniej  nie 
były  realizowane  w 
proponowanej  przez 
beneficjentów formie.

7 Operacja jest komplementarna 
(uzupełniająca) w stosunku do innych 
operacji/projektów realizowanych na 
obszarze wdrażania LSR

TAK Istotna z punktu widzenia 
oceniających ważna jest 
komplementarność 
(uzupełnienie) projektów z 



innymi działaniami na danym 
terenie, tzw. 
niekonkurencyjne działania.

8 Działalność której dotyczy operacja, jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów 
albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego

Tak Uwzględniając  bogactwo 
przyrodnicze,  historyczne  i 
kulturowe  obszar  LGD  to 
spójny  region  do  rozwoju 
turystyki, agroturystyki i całej 
infrastruktury  około 
turystycznej.  Kultywowanie 
tradycji,  wykorzystanie 
zasobów  lokalnych, 
promowanie  ekologicznej 
gospodarki   to  sfery 
aktywności  lokalnej,  które 
wpływają  na  regionalny 
rozwój  turystyki, 
agroturystyki  i  całej 
infrastruktury  z  tym 
związanej.

9 Operacja dotyczy lub ma wpływ na rozwój 
turystyki

Tak Teren  LGD  to  teren  bogaty 
przyrodniczo,  historyczne  i 
kulturowo.  LGD  to  spójny 
region  do  rozwoju  turystyki, 
agroturystyki  i  całej 
infrastruktury  około 
turystycznej. Wypromowanie 
lokalnych  produktów 



turystycznych,  promocja 
regionu – to istotny element 
działań  wzmacniający 
rozwoju obszaru LGD.

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

1 Wnioskodawca ma doświadczenie w 
realizacji projektów/ Projekty pomocowe 
dla mieszkańców

Tak Ważną rolę w realizacji 
projektów ma 
doświadczenie 
wnioskodawców w 
realizacji projektach.

2 Wnioskowana kwota pomocy wynosi Tak Możliwość dofinansowania 
większej ilość projektów w 
związku z niższą kwotą 
dofinansowania.

3 Operacja realizowana jest: w miejscowości 
do  1000  mieszkańców  /w  miejscowości 
powyżej 1000 mieszkańców 

Tak Wspieranie małych 
miejscowości.

4 Operacja jest komplementarna 
(uzupełniająca) w stosunku do innych 
operacji/projektów realizowanych na 
obszarze wdrażania LSR

Tak Istotna  z  punktu  widzenia 
oceniających  ważna  jest 
komplementarność 
(uzupełnienie)  projektów  z 
innymi działaniami na danym 
terenie,  tzw. 
niekonkurencyjne działania.



5 Adresatami projektu są ludzie młodzi 
(pobudzenie aktywności ludzi młodych)

Tak Dostrzegalny  jest  na 
wszystkich  obszarach 
wiejskich, łącznie z Regionem 
„Dorzecza Bobrzy” niewielkie 
zainteresowanie  wspólnymi 
działaniami  społecznymi 
ludzi  młodych.  Pomoc  w 
przygotowaniu ofert dla ludzi 
młodych  szczególnie  jeśli 
chodzi  o  zagospodarowanie 
czasu  wolnego,  może  być 
jedną  z  metod  zatrzymania 
odpływu  młodych  ludzi  do 
miast  i  powstrzymania 
starzenia się społeczeństwa.

 6 Charakter projektu: 
Dochodowy/niedochodowy

Tak Istotnym  kryterium  przy 
wyborze  operacji  na  terenie 
objętym  LSR  jest  kryterium 
niedochodowości  projektu. 
Rozumie  się  przez  to,  że 
instytucja realizująca projekt, 
nie będzie na nim zarabiać w 
trakcie  realizacji  i  po 
zrealizowaniu.  Ocena 
kryterium będzie polegała na 
oświadczeniu  beneficjenta  o 
niedochodowości projektu.

Działanie: Wdrażanie Lokalnej Strategi Rozwoju – małe projektyWdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – małe projekty



1 Operacja będzie realizowana: z udziałem 
partnera/bez udziału partnera

Tak Ważne  jest  doprowadzenie 
do  współpracy  lokalnych 
inicjatyw  pozarządowych  i 
doprowadzenie  do  integracji 
wszystkich  organizacji  oraz 
mieszkańców  regionu 
„Dorzecza  Bobrzy”.  Ważna 
jest  współpraca  pomiędzy 
podmiotami  lokalnymi, 
tworzenie trwałych powiązań 
pomiędzy  lokalnymi 
podmiotami.

2 Wnioskowana kwota pomocy wynosi Tak Możliwość dofinansowania 
większej ilość projektów w 
związku z niższą kwotą 
dofinansowania.

3 Operacja realizowana jest: w miejscowości 
do  1000  mieszkańców/w  miejscowości 
powyżej  1000  do  2000  mieszkańców/ 
miejscowości powyżej 2000 mieszkańców 

Tak Wspieranie małych 
miejscowości.

4 Operacja jest komplementarna 
(uzupełniająca) w stosunku do innych 
operacji/projektów realizowanych na 
obszarze wdrażania LSR

Tak Istotna  jest 
komplementarność 
(uzupełnienie)  projektów  z 
innymi  działaniami 
(operacjami/projektami)  na 



danym  terenie,  tzw. 
niekonkurencyjne działania.

5 Skala oddziaływania operacji będzie 
obejmowała: sołectwo/gminę/ LGD

Tak Wśród  proponowanych 
przedsięwzięć  preferowane 
są te, które obejmują swoim 
zasięgiem  cały  obszar  LGD; 
nawet  w  sytuacji,  gdyby 
charakter  pojedynczego 
projektu  ograniczał  jego 
zasięg  przestrzennie, 
powinien  on  stanowić  część 
większego systemu

6 Adresatami projektu są ludzie młodzi 
(pobudzenie aktywności ludzi młodych)

Tak Dostrzegalny  jest  na 
wszystkich  obszarach 
wiejskich, łącznie z Regionem 
„Dorzecza Bobrzy” niewielkie 
zainteresowanie  wspólnymi 
działaniami  społecznymi 
ludzi  młodych.  Pomoc  w 
przygotowaniu ofert dla ludzi 
młodych  szczególnie  jeśli 
chodzi  o  zagospodarowanie 
czasu  wolnego,  może  być 
jedną  z  metod  zatrzymania 
odpływu  młodych  ludzi  do 
miast  i  powstrzymania 
starzenia się społeczeństwa.



7 Charakter projektu: 
dochodowy/niedochodowy

Tak Istotnym  kryterium  przy 
wyborze  operacji  na  terenie 
objętym  LSR  jest  kryterium 
niedochodowości  projektu. 
Rozumie  się  przez  to,  że 
instytucja realizująca projekt, 
nie będzie na nim zarabiać w 
trakcie  realizacji  i  po 
zrealizowaniu.  Ocena 
kryterium będzie polegała na 
oświadczeniu  beneficjenta  o 
niedochodowości projektu.

8 Działalność której dotyczy operacja, jest 
oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów 
dziedzictwa kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego.

Tak Uwzględniając  bogactwo 
przyrodnicze,  historyczne  i 
kulturowe  obszar  LGD  to 
spójny  region  do  rozwoju 
turystyki, agroturystyki i całej 
infrastruktury  około 
turystycznej.  Kultywowanie 
tradycji,  wykorzystanie 
zasobów  lokalnych, 
promowanie  ekologicznej 
gospodarki   to  sfery 
aktywności  lokalnej,  które 
wpływają  na  regionalny 
rozwój  turystyki, 
agroturystyki  i  całej 
infrastruktury  z  tym 



związanej.

9 Operacja  spełnia:  co  najmniej  2  cele 
szczegółowe/co najmniej 2 cele ogólne 

Tak Spełnienie celów ogólnych 
oraz celów szczególnych 
przyczynia się do realizacji 
wskaźników w ramach LSR


