
LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI Z DZIAŁANIA  

„RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” 

 

1) Wnioskodawca jest członkiem LGD „SANŁĘG”: 

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 10 pkt 

2) Wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikowalności określone w PROW: 

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 40 pkt 

3) Projekt sporządzony został na wymaganym formularzu: 

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 40 pkt 

4) Operacja przyczyni się do realizacji: 

a) dwóch i więcej celów ogólnych – po 5 pkt za każdy cel powyżej 1 

b) dwóch i więcej celów szczegółowych – po 1 pkt za każdy cel powyżej 1 

c) dwóch i więcej przedsięwzięć – po 1 pkt za każde przedsięwzięcie powyżej 1  

5) Powierzchnia gospodarstwa, którą posiada lub, w którym pracuje wnioskodawca w stosunku do 

średniej wielkości gospodarstwa w gminach położonych na terenie działania LGD jest: 

a) równa lub wyższa – 0 pkt 

b) niższa  – 5 pkt 

6) Wnioskodawca w szkoleniach dotyczących problematyki Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

a) nie uczestniczył – 0 pkt 

b) uczestniczył – 5 pkt 

7) Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:  

a) 50% i więcej kosztów kwalifikowanych – 0 pkt 

b) mniej niż 50% do 40% kosztów kwalifikowanych – 5 pkt 

c) mniej niż 40% do 30% kosztów kwalifikowanych – 10 pkt 

d) mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych – 15 pkt 

8) Realizacja operacji spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie przez 

okres co najmniej dwóch lat: 

a) brak miejsc pracy – 0 pkt 

b) jednego miejsca pracy – 5 pkt 

c) dwóch miejsc pracy – 10 pkt 

d) powyżej trzech miejsc pracy – 15 pkt plus 5 pkt za każde jedno miejsce powyżej 3 



9) Działalność, której operacja dotyczy, służyć będzie skupowi bądź zagospodarowaniu zasobów 

lokalnych, w tym lokalnych produktów rolnych i leśnych: 

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 10 pkt 

10) Działalność, której operacja dotyczy, oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska 

naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego oraz 

tradycyjnego rzemiosła: 

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 10 pkt 

11) Operacja ma innowacyjny charakter: 

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 5 pkt 

12) Operacja jest komplementarna w stosunku do innych projektów realizowanych lub 

zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR:  

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 10 pkt 

13) Działalność, której operacja dotyczy, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku     

i czystości w środowisku: 

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 10 pkt 

 

14) Wdrożenie operacji, podniesie stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców na usługi: 

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 5 pkt 

15) Operacja stanowi dobry wzór do naśladowania:  

a) nie – 0 pkt 

b) tak – 5 pkt 

 


