KRYTERIA WYBORU
L.P.

1.

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów

2.

Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, zasobów lub
celów.

(doświadczenie jest identyfikowane jako zakończenie i rozliczenie umowy
z instytucją zewnętrzną na finansowanie/współfinansowanie obiektu/usługi;
projekt dotyczy środków europejskich lub krajowych)

Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana przez
podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych
podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację.
Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne
wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc,
obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze,
historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w
ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze
sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w
ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie
oddziaływać.

3.

4.

5.

Źródła informacji

Odnowa i rozwój wsi

Projekt obejmuje rozwój infrastruktury
turystycznej, kulturalnej lub sportowej
-projekt nie dotyczy infrastruktury ocenianej w niniejszym
kryterium
-projekt obejmuje rozwój infrastruktury turystycznej albo
kulturalnej albo sportowej
-projekt obejmuje rozwój dwóch spośród trzech rodzajów
infrastruktury ocenianej w niniejszym kryterium
- projekt obejmuje rozwój łącznie infrastruktury turystycznej,
kulturalnej i sportowej
Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) wynosi:
- mniej niż 100 tys. zł
- od 100 tys. zł do 250 tys. zł
- powyżej 250 tys. zł
Kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR:
Operacja ma charakter innowacyjny
(Wspierane będą operacje przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności obszaru
objętego LSR dzięki wprowadzeniu lub promowaniu innowacyjności
technologicznej, procesowej (współpraca między podmiotami lokalnymi),
edukacyjnej. Kryterium będzie spełnione, jeśli wnioskodawca zastosuje rozwiązania
i pomysły dotychczas nie stosowane na obszarze LGD, gminy lub innowacyjne dla
danego wnioskodawcy, np. jako jego pomysł autorski. Typy operacji uznawane za
innowacyjne: rozwój nowych funkcji obszaru, wykorzystanie nowoczesnych
technik teleinformatycznych, nowy sposób angażowania, integracji społeczności
lokalnych, nowatorski, kreatywny sposób edukacji, nowatorski sposób
wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja działań proekologicznych itp.)
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Weryfikacja
spełnienia 0 albo 10
kryterium oparta będzie na
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Strategii.

Maksymalna ilość punktów: 35

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 15

