
Załącznik Nr 5 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego  
Kierowanego przez Społecznośd (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" 

 

KARTA OCENY  OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Numer wniosku  

Wnioskodawca  

Tytuł operacji  

 

LP. KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA UWAGI PUNKTY 
UZASADNIENIE OCENY 

KRYTERIUM JAKOŚCIOWEGO 

1. Wysokośd wnioskowanego 
dofinansowania 

1 0-2 
1-3 

0 pkt. – wnioskodawca 
wnioskuje o kwotę powyżej 
80.000,00 zł do 100.000,00 zł 
1 pkt – wnioskodawca wnioskuje 
o kwotę powyżej 60.000,00 zł do 
80.000,00 zł 
2 pkt. - wnioskodawca wnioskuje 
o kwotę do 60.000,00 zł 

 1 pkt. – wnioskodawca 
wnioskuje o kwotę powyżej 
80.000,00 zł do 100.000,00 zł 
2 pkt – wnioskodawca wnioskuje 
o kwotę powyżej 60.000,00 zł do 
80.000,00 zł 
3 pkt. - wnioskodawca wnioskuje 
o kwotę do 60.000,00 zł 

2. Operacja dotyczy 
działalności gospodarczej  
w zakresie turystyki, 
agroturystyki, sportu lub 
rekreacji 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

3. Realizacja operacji 
spowoduje utworzenie 
miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty 
średnioroczne 

1 1-3 1 pkt - 1 miejsce pracy 
2 pkt. - 2 miejsca pracy 
3 pkt. - 3 miejsca pracy 

  

4. Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa prowadzonego 
przez pracowników LGD 
Siedlisko i/lub wziął udział 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  



w szkoleniu dotyczącym 
problematyki Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 

5. Operacja ma innowacyjny 
charakter na obszarze 
realizacji projektu  
 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

6. Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej 
określonej w LSR dla LGD 
Siedlisko 
 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

7. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie zawodowe 
i/lub kwalifikacje i/lub 
zasoby zgodne z zakresem 
planowanej operacji 
 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane kryterium do 
usunięcia) 

7. Działalnośd, której dotyczy 
operacja, oparta będzie na 
wykorzystaniu walorów: 
1. środowiska naturalnego,  
2. dziedzictwa kulturowego 
i historycznego,  
3. dorobku 
kulturalnego/tradycyjnego 
/rzemiosła, 
4. produktów lokalnych 
/punkty przyznaje się za 
spełnienie minimum 
jednego z w/w kryteriów) 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

8. Działalnośd, której dotyczy 
operacja, służyd będzie 
ochronie środowiska 

1 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  



naturalnego, porządku  i 
czystości w środowisku (w 
tym realizacja projektów z 
wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł 
energii) 

9. Operacja zostanie 
przeprowadzona w 
miejscowości. Kryterium 
dotyczy operacji w zakresie 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, kulturalnej. 

1 0-2 0 pkt. – powyżej 10 tys. 
mieszkaoców  
1 pkt – od  5 tys. mieszkaoców 
do 10 tys. mieszkaoców 
2 pkt. – poniżej 5 tys. 
mieszkaoców. 

  

RAZEM:   

Maksymalna liczba punktów: 20 pkt. 19 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 8 pkt.  6 

Kryterium uzasadniające realizację LSR: kryterium nr 3  

Data: 
 

 

Wypełniający kartę (drukowanymi literami): Podpis członka Rady:    

 
 
Instrukcja wypełniania karty. 
 
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „PUNKTY” należy wpisad liczbę punktów stanowiącą iloczyn wagi oraz uzyskanej punktacji. 
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumowad i wynik wpisad w wierszu „RAZEM” . 
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty. 
 
Kryterium nr 4: „Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W ramach kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli: 

- beneficjent znajduje się na liście udzielonego doradztwa prowadzonej przez Biuro LGD Siedlisko 

- przedłoży dokument potwierdzający odbycie szkolenia dotyczącego problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
Kryterium nr 5:  „Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu” 
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 

 



Kryterium nr 6: „Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko” 
Przez grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierowad należy przede wszystkim działania związane  

z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, 

w tym przede wszystkim: bezrobotni w wieku 50+, bezrobotni do 30 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby 

niepełnosprawne. 

 
Kryterium nr 7 A,B,C : „Wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe i/lub kwalifikacje i/lub zasoby/ wykonuje działalnośd  zgodne z zakresem 

planowanej operacji” 

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się udokumentowany staż pracy powyżej 2 lat. 

Przez kwalifikacje rozumie się udokumentowanie ukooczenia szkoły/kursów/szkoleo o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizowad.   

Przez zasoby rozumie się posiadanie wyposażenia/nieruchomości, które będą wykorzystane do realizacji wnioskowanej operacji.   

 
Kryterium nr 8: „Działalnośd, której dotyczy operacja, służyd będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku  i czystości w środowisku (w tym 

realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii)” 

W ramach kryterium promowane będą operacje, które służą ochronie środowiska lub wpływają na utrzymanie porządku i czystości poprzez np. segregację 

śmieci, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, itp. 

 
Kryterium uzasadniające realizację LSR. 
Operacja ma wpływ na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd (LSR). Niespełnienie 
jednego z tych kryteriów spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy, gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. 
  



Załącznik Nr 3 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego  

Kierowanego przez Społecznośd (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" 

 

KARTA OCENY  OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 

Numer wniosku  

Wnioskodawca  

Tytuł operacji  

 

LP. KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA Uwagi PUNKTY 
UZASADNIENIE OCENY 

KRYTERIUM JAKOŚCIOWEGO 

1. Wysokośd wkładu własnego 1 0-2 
1-3 

(proponowana 
nowa 

punktacja) 

0 pkt. – wkład własny 
równy minimalnemu 
1 pkt – do 10% łącznie 
powyżej wkładu 
minimalnego 
2 pkt. – więcej niż 10% 
powyżej wkładu 
minimalnego 

 1 pkt. – wkład własny równy 
minimalnemu 
2 pkt – do 10% łącznie powyżej 
wkładu minimalnego 
3 pkt. – więcej niż 10% powyżej 
wkładu minimalnego  

2. Operacja dotyczy działalności 
gospodarczej w zakresie 
turystyki, agroturystyki, sportu 
lub rekreacji 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

3. Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne 

1 1-3 1 pkt - 1 miejsce pracy 
2 pkt. - 2 miejsca pracy 
3 pkt. - 3 miejsca pracy 

  

4. Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa prowadzonego przez 
pracowników LGD Siedlisko 
i/lub wziął udział w szkoleniu 
dotyczącym problematyki 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  



 

5. Operacja ma innowacyjny 
charakter na obszarze realizacji 
projektu  
 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

6. Wnioskodawca zatrudni 
osobę/y należącą/e do grupy 
defaworyzowanej określonej w 
LSR dla LGD Siedlisko 
 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

7. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie zawodowe i/lub 
kwalifikacje i/lub zasoby zgodne 
z zakresem planowanej operacji 
 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane kryterium do 
usunięcia) 

7 A Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów o charakterze 

podobnym do operacji, które 
zamierza realizowad 

2 
1 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane nowe kryterium do 
konsultacji społecznych) 

7 B Wnioskodawca posiada zasoby 
odpowiednie do przedmiotu 

operacji, które zamierza 
realizowad  

2 
1 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane nowe kryterium do 
konsultacji społecznych) 

7 C Wnioskodawca posiada 
kwalifikacje odpowiednie do  
przedmiotu operacji , które 

zamierza realizowad, jeżeli jest 
osobą fizyczną  

2 
1 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane nowe kryterium do 
konsultacji społecznych) 

7 D  Wnioskodawca wykonuje 
działalnośd odpowiednią do 
przedmiotu zadania, które 

zamierza realizowad 

2 
1 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane nowe kryterium do 
konsultacji społecznych) 

8. Działalnośd, której dotyczy 
operacja, oparta będzie na 
wykorzystaniu walorów: 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  



1. środowiska naturalnego,  
2. dziedzictwa kulturowego i 
historycznego,  
3. dorobku 
kulturalnego/tradycyjnego 
/rzemiosła, 
4. produktów lokalnych 
/punkty przyznaje się za 
spełnienie minimum jednego z 
w/w kryteriów) 

9. Działalnośd, której dotyczy 
operacja, służyd będzie ochronie 
środowiska naturalnego, 
porządku  i czystości w 
środowisku (w tym realizacja 
projektów z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii) 

1 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

10. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów (z udziałem środków 
zewnętrznych) o podobnym 
charakterze do operacji, którą 
zamierza realizowad 

1 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane kryterium do 
usunięcia) 

10. Operacja zostanie 
przeprowadzona w 
miejscowości. Kryterium 
dotyczy operacji w zakresie 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, kulturalnej.  

1 0-2 0 pkt. – powyżej 10 tys. 
mieszkaoców  
1 pkt – od  5 tys. 
mieszkaoców do 10 tys. 
mieszkaoców 
2 pkt. – poniżej 5 tys. 
mieszkaoców. 

  

Razem:   

Maksymalna liczba punktów: 21 pkt. 23 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 7 pkt. 

Kryterium uzasadniające realizację LSR: kryterium nr 3 oraz  jedno z pkt. 7 musi byd spełnione 



Data: 
 

 

Wypełniający kartę (drukowanymi literami): Podpis członka Rady:    

 

 
  



Instrukcja wypełniania karty. 
 
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „PUNKTY” należy wpisad liczbę punktów stanowiącą iloczyn wagi oraz uzyskanej punktacji. 
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumowad i wynik wpisad w wierszu „RAZEM” . 
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty. 
 
Kryterium nr 4: „Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W ramach kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli: 

- beneficjent znajduje się na liście udzielonego doradztwa prowadzonej przez Biuro LGD Siedlisko 

- przedłoży dokument potwierdzający odbycie szkolenia dotyczącego problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
Kryterium nr 5: „Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu”. 
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 

 
Kryterium nr 6: „Wnioskodawca zatrudni osobę/y należącą/e do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko”. 
Przez grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierowad należy przede wszystkim działania związane  

z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, 

w tym przede wszystkim: bezrobotni w wieku 50+, bezrobotni do 30 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby 

niepełnosprawne. 

 
Kryterium nr 7 A B C D: „Wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe i/lub kwalifikacje i/lub zasoby/ wykonuje działalnośd  zgodne z zakresem 

planowanej operacji”Przez doświadczenie zawodowe rozumie się udokumentowany staż pracy powyżej 2 lat. 

Przez kwalifikacje rozumie się udokumentowanie ukooczenia szkoły/kursów/szkoleo o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizowad.   

Przez zasoby rozumie się posiadanie wyposażenia/nieruchomości, które będą wykorzystane do realizacji wnioskowanej operacji.   

 
Kryterium nr 9: „Działalnośd, której dotyczy operacja, służyd będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku  i czystości w środowisku (w tym 

realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii)”. 

W ramach kryterium promowane będą operacje, które służą ochronie środowiska lub wpływają na utrzymanie porządku i czystości poprzez np. segregację 

śmieci, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, itp. 

 
Kryterium uzasadniające realizację LSR. 
Operacja ma wpływ na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd (LSR). Niespełnienie 
jednego z tych kryteriów spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy, gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. 
 

  



Załącznik Nr 3 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego  
Kierowanego przez Społecznośd (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" 

 

KARTA OCENY  OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

POZOSTAŁE OPERACJE 

Numer wniosku  

Wnioskodawca  

Tytuł operacji  

 

LP. KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA UWAGI  PUNKTY UZASADNIENIE OCENY 
KRYTERIUM 

JAKOŚCIOWEGO 

1. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji projektów 
(z udziałem środków zewnętrznych) 
o podobnym charakterze do 
operacji, którą zamierza realizowad 

1 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (Proponowane kryterium 
do usunięcia) 

1. Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa prowadzonego przez 
pracowników LGD i/lub wziął udział 
w szkoleniu dotyczącym 
problematyki Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 

1 
2 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

2. Operacja ma innowacyjny charakter  
 

1 
2 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

3. Operacja skierowana jest do osób 
należących do grupy 
defaworyzowanej określonej w LSR 
dla LGD Siedlisko 
 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

5. Wnioskodawca posiada zasoby 
zgodne z zakresem planowanej 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane kryterium 
do usunięcia) 



operacji 
 

4. Działalnośd, której dotyczy operacja, 
oparta będzie na wykorzystaniu 
walorów środowiska naturalnego 
albo dziedzictwa kulturowego i 
historycznego, dorobku 
kulturalnego,  tradycyjnego 
rzemiosła lub produktów lokalnych 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

5 A Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji projektów 

o charakterze podobnym do 
operacji, które zamierza realizowad 

2 
1 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane nowe 
kryterium do konsultacji 
społecznych) 

5 B Wnioskodawca posiada zasoby 
odpowiednie do przedmiotu 

operacji, które zamierza realizowad  

2 
1 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane nowe 
kryterium do konsultacji 
społecznych) 

5 C Wnioskodawca posiada kwalifikacje 
odpowiednie do  przedmiotu 

operacji, które zamierza realizowad, 
jeżeli jest osobą fizyczną  

2 
1 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane nowe 
kryterium do konsultacji 
społecznych) 

5 D  Wnioskodawca wykonuje działalnośd 
odpowiednią do przedmiotu 

operacji, które zamierza realizowad 

2 
1 

0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

 (proponowane nowe 
kryterium do konsultacji 
społecznych) 

6. Działalnośd, której dotyczy operacja, 
służyd będzie ochronie środowiska 
naturalnego, porządku  i czystości (w 
tym realizacja projektów z 
wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii) 

1 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

7. Operacja będzie wpływad na rozwój 
turystyki i/lub życie społeczne i/lub 
kulturalne mieszkaoców  
 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

8. Działalnośd, której dotyczy operacja 
przyczynia się do promowania 
walorów LGD Siedlisko 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  



9 Operacja służy dużej liczbie 
mieszkaoców obszaru 

2 1-3 1 pkt - mieszkaocy 
jednej miejscowości  
2 pkt. - mieszkaocy 
gminy  
3 pkt. - mieszkaocy 
obszaru LSR  
 

  

10. Operacja dotyczy organizacji szkoleo 
i innych przedsięwzięd edukacyjnych 
w zakresie podnoszenia wiedzy 
społeczności lokalnej w tym 
zwiększenia oferty spędzania 
wolnego czasu 
 

1 0-1 1 pkt - tak 
0pkt. - nie 

  

11. Operacja ma wpływ na rozwój 
infrastruktury pełniącej funkcje 
rekreacyjne i/lub sportowe i/lub 
społeczne i/lub kulturalne i/lub 
sakralne 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

12. Operacja dotyczy rozwoju publicznej 
infrastruktury ogólnodostępnej 

2 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

13. Operacja dotyczy rozwoju rynku 
zbytu produktów lub usług lokalnych  

1 0-1 1 pkt - tak 
0 pkt. - nie 

  

14. Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie miejsc pracy 
 w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne 

1 1-3 1 pkt - 1 miejsce pracy 
2 pkt. - 2 miejsca pracy 
3 pkt. - 3 miejsca pracy 

  

15. Operacja zostanie przeprowadzona 
w miejscowości. Kryterium dotyczy 
operacji w zakresie infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturalnej lub drogowej.  

1 0-2 0 pkt. – powyżej 10 tys. 
mieszkaoców  
1 pkt – od  5 tys. 
mieszkaoców do 10 tys. 
mieszkaoców 
2 pkt. – poniżej 5 tys. 
mieszkaoców. 

  

Razem:   

Maksymalna liczba punktów: 31 pkt. 34 



Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 12 pkt. 10 

Kryterium uzasadniające realizację LSR: kryterium nr 3 lub jedno z pkt. 5 musi byd spełnione  

Data: 
 

 

Wypełniający kartę (drukowanymi literami): Podpis członka Rady: 

 

  



Instrukcja wypełniania karty. 
 
W odniesieniu do każdego kryterium w kolumnie „PUNKTY” należy wpisad liczbę punktów stanowiącą iloczyn wagi oraz uzyskanej punktacji. 
Otrzymane punkty w poszczególnych kryteriach należy zsumowad i wynik wpisad w wierszu „RAZEM” . 
Warunkiem ważności karty jest uzupełnienie wszystkich pól karty. 
 
Kryterium nr 1: „Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.W ramach kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli: 

- znajduje się na liście udzielonego doradztwa prowadzonej przez Biuro LGD Siedlisko 

- przedłoży dokument potwierdzający odbycie szkolenia dotyczącego problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
Kryterium nr 2:„Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu”. 
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 

 
Kryterium nr 3: „Operacja skierowana jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko”. 

Przez grupy defaworyzowane – rozumie się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierowad należy przede wszystkim działania związane  

z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, 

w tym przede wszystkim: bezrobotni w wieku 50+, bezrobotni do 30 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby 

niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież. 

 
Kryterium nr 5: „Wnioskodawca posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji”. 
Przez zasoby rozumie się posiadanie potencjału ludzkiego/wyposażenia/nieruchomości, które będą wykorzystane do realizacji wnioskowanej operacji.   
 
Kryterium nr 4: „Działalnośd, której dotyczy operacja, służyd będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku  i czystości (w tym realizacja projektów  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii)” 
Operacja służy ochronie środowiska lub wpłynie na utrzymanie porządku i czystości poprzez np. segregację śmieci, wykorzystywanie odnawialnych źródeł 

energii, prowadzenie edukacji ekologicznej lub innych przedsięwzięd mających wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

Kryterium nr 5 A B C D: „Wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe i/lub kwalifikacje i/lub zasoby/ wykonuje działalnośd  zgodne z zakresem 

planowanej operacji” 

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się udokumentowany staż pracy powyżej 2 lat. 

Przez kwalifikacje rozumie się udokumentowanie ukooczenia szkoły/kursów/szkoleo o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizowad.   

Przez zasoby rozumie się posiadanie wyposażenia/nieruchomości, które będą wykorzystane do realizacji wnioskowanej operacji.   

 

Kryterium nr 8: „Działalnośd, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów LGD Siedlisko”. 



Przez kryterium rozumie się promowanie walorów LGD poprzez realizację operacji polegających m.in. na wydawaniu publikacji o regionie, zakup strojów 
regionalnych, wydanie płyt z muzyką regionalną, i realizacji innych form promocji regionu. 
 
Kryterium uzasadniające realizację LSR. 
Operacja ma wpływ na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd (LSR). Niespełnienie 
jednego z tych kryteriów spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy, gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów. 
 


