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Lokalne kryteria wyboru operacji – „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu” 

 
Załącznik nr 3.4 do Regulaminu Rady 

Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uszczegółowienie punktacji 

Rozwój przedsiębiorczości 

Realizacja operacji 

spowoduje utworzenie 

miejsc pracy w 

przeliczeniu na pełen etat 

średniorocznie 

Wniosek: 

Preferowane będą operacje które tworzą nowe 

miejsca pracy 

5 

 

0-5 

 

5 pkt – operacja powoduje utworzenie 5 miejsc pracy 

4 pkt – operacja powoduje utworzenie 4 miejsc pracy 

3 pkt – operacja powoduje utworzenie 3 miejsca pracy 

2 pkt – operacja powoduje utworzenie 2 miejsc pracy 

1 pkt – operacja powoduje utworzenie 1 miejsca pracy 

0 pkt – operacja nie powoduje powstania i utrzymania  miejsca 

pracy. 

Operacja ma charakter 

innowacyjny 

Wniosek: 

Preferowane będą operacje innowacyjne tj. takie, 

które wykorzystują nie praktykowane dotąd 

zastosowanie: zasobów, technik i technologii, 

systemów zarządzania i organizacji lub realizujące 

nowe usługi/produkty na obszarze LGD 

2 0-3 3 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Województwa 

2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Powiatu 

1 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech nowości 

Zastosowano rozwiązania 

mające wpływ na ochronę 

środowiska i klimatu 

 

Wniosek: 

Preferowane będą operacje w których min. 20% 

kosztów kwalifikowalnych będzie przeznaczone 

na wydatki związane z ochroną środowiska i 

klimatu 

2 0-2 2 pkt – zastosowano  rozwiązania  sprzyjające ochronie 

środowiska  i klimatu, min. 20 % kosztów kwalifikowalnych 

będzie służyć ochronie środowiska i klimatu 

0 pkt –  nie przewidziano wydatków  sprzyjających ochronie 

środowiska i klimatu 

Operacja dotyczy lub ma 

bezpośredni wpływ na 

rozwój turystyki  

Wniosek 

Preferowane będą operacje w których min. 20% 

kosztów kwalifikowalnych będzie przeznaczone 

na wydatki związane z rozwojem turystyki 

3 0-2 2 pkt – zastosowano  rozwiązania  sprzyjające ochronie 

środowiska  i klimatu, min. 20 % kosztów kwalifikowalnych 

będzie służyć ochronie środowiska i klimatu 

0 pkt –  nie przewidziano wydatków  związanych z rozwojem 

turystyki 

Wysokość wkładu 

własnego  

Wniosek 2 1-3 3 pkt – powyżej 60% wkładu własnego  

2 pkt – powyżej50%  do 60% wkładu własnego 

1 pkt – 50 % wkładu własnego 

Maksymalna liczba punktów – 47 pkt 

Minimalna liczba punktów 20 pkt 

 


