
Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach naboru na remont Zabytków 

1.  Miejsce realizacji operacji  

 

Kryterium powstało by preferować operacje realizowane w 

mniejszych miejscowościach.  

Jest mierzalne i zgodne z wytycznymi Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

Odnosi się do Diagnozy i Analizy SWOT – 

niewystarczająca infrastruktura społeczna i kulturalna 

zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. 

- miejscowość do 1000 

mieszkańców – 5 pkt. 

 

- miejscowość od 1001 do 2500 

mieszkańców- 3 pkt. 

 

- miejscowość od 2501 do 5 000 

mieszkańców – 1 pkt. 

 

- miejscowość powyżej 5000 

mieszkańców- 0 pkt. 

 

Max:5 pkt. 

Dokumenty przedstawione 

przez beneficjenta, 

zaświadczenie o ilości 

mieszkańców wydane przez 

wójta/burmistrza gminy  

 

 

2.  Obiekt, którego ma dotyczyć projekt jest wpisany do rejestru/ 

ewidencji zabytków. 

Tak, znajduje się w rejestrze 

zabytków – 10 pkt. 

Tak, znajduje się w ewidencji 

zabytków – 7 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Max:10 pkt. 

Dokumenty przedstawione 

przez beneficjenta 

3.  Operacja przyczynia się do realizacji wskaźników produktu 

określonych w LSR 

 

- operacja realizuje 1 wskaźnik 

produktu określony w LSR – 3 

pkt. 

Na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez 

 

Remont zabytków 

L.P. Opis kryterium Liczba punktów Sposób weryfikacji prze Radę 

LGD/opis kryterium 

(1) (2) (3) (4) 



Kryterium przyczynia się bezpośrednio do osiągania 

założonych w LSR wskaźników. 

 

- operacja realizuje 2 lub więcej 

wskaźniki produktu określony w 

LSR - 7 pkt. 

Max: 7 pkt. 

beneficjenta.  Wniosek o 

przyznanie pomocy 

 

4.  Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska i/lub podnoszeniu 

świadomości ekologicznej. 

 

Kryterium zapewniające realizację celów PROW – 

bezpośrednio przyczynia się do osiągania wskaźników 

związanych z celami PROW oraz zgodne z analizą SWOT i 

Diagnozą obszaru – niska świadomość ekologiczna 

mieszkańców 

0 pkt. – Wnioskodawca nie 

przewidział wykorzystania 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska ani 

podnoszenie świadomości 

ekologicznej 

1 pkt. - Wnioskodawca 

przewidział wykorzystanie 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska i/ lub 

podnoszeniu świadomości 

ekologicznej. 

Max: 1 pkt. 

Oświadczenie beneficjenta 

wraz z uzasadnieniem, w 

którym beneficjent opisał 

zaplanowane do realizacji 

działania lub/i rozwiązania.  

 

Beneficjent w sposób 

jednoznaczny i nie budzący 

wątpliwości w jaki sposób 

przewidział wykorzystanie 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska i/lub 

podnoszeniu świadomości 

ekologicznej. 

 

5.  Jakość przygotowania wniosku 

Kryterium zapewnia wysoką jakość składanych za 

pośrednictwem LGD projektów. Wysoka jakość projektów 

usprawnia pracę Rady oraz daje większą szansę na 

zrealizowanie operacji. 

Doradztwo rozumiane jako bezpośrednie doradztwo w biurze 

LGD lub udział w szkoleniu dot. przygotowywania wniosków w 

ramach danego przedsięwzięcia 

0 pkt. -  wniosek nie został 

sporządzony w oparciu o 

doradztwo świadczone przez 

LGD 

2 pkt.- wnioskodawca skorzystał 

raz z doradztwa świadczonego 

przez LGD dotyczącego 

przygotowania wniosków 

5 pkt. – wnioskodawca 

skorzystał minimum dwukrotnie 

z doradztwa świadczonego 

przez LGD 

Max: 5 pkt. 

Punkty przyznawane na 

podstawie danych lGD (listy 

obecności, karty udzielonego 

doradztwa) 

Premiowani są beneficjenci, 

którzy dołożą wszelkich 

starań by ich projekty była jak 

najwyższej jakości. 

 



6.  Wnioskodawca przewidział promocję LGD i LSR w ramach 

planowanej operacji 

 

 

Kryterium przyczynia się do promocji Lokalnej Grupy Działania, 

Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Promocja polegać powinna na stosowaniu 

odpowiednich znaków graficznych promujących LGD, LSR 

oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zastosowanie 

kryterium wpłynie na rozpowszechnianie wiedzy o LGD, LSR, 

PROW a przez to na dodatkową aktywizację mieszkańców 

poprzez zainteresowanie ich działaniami LGD. 

 

0 lub 3 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. 3 pkt 

Oświadczenie beneficjenta 

wraz z opisem planowanej 

promocji LSR i LGD: 

 Beneficjent szczegółowo 

opisał sposób promocji LGD i 

LSR w ramach planowanej 

operacji 

7.  Wnioskodawca jest członkiem LGD i ma opłaconą składkę 

członkowską za rok, w którym został złożony wniosek. 

Kryterium wynika z diagnozy obszaru: mała aktywność 

społeczna mieszkańców 

Promowanie beneficjentów będących aktywnymi członkami 

LGD – kryterium ma zachęcać do członkostwa w Lokalnej 

Grupie działania a przez to na kreowanie i inicjowanie działań 

LGD. 

0 lub 3 pkt. 

 

 

 

 

Max. 3 pkt 

Weryfikacja wg danych LGD 

 

 RAZEM max  34 pkt. Minimalna ilość punktów 

konieczna do uzyskania 10%  

3,4 pkt.  

 

 


