
        Załącznik nr 4 

 

Kryteria wyboru operacji w pozostałych przedsięwzięciach  
 

Nazwa przedsięwzięcia 

3.1.1.  „Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną  

dla obszaru” * 

3.1.2.  „Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów  

mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego  

dziedzictwa obszaru” *  

Zgodność z celem ogólnym: 
3.       „Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych” 

Zgodność z celem 

szczegółowym: 
3.1.    „Zachowanie lokalnego dziedzictwa” 

Zgodność z warunkami 

przyznania pomocy 

określonymi  

w PROW 2014-2020 

Określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: 

odnowę obiektów mających wartość kulturową, historyczną 

dla obszaru oraz tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / 

obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę 

lokalnego dziedzictwa obszaru   

– poziom dofinansowania:  

63,63% - jednostki sektora finansów publicznych, 

70% -  podmioty wykonujące działalność gospodarczą, 

100% - pozostałe podmioty 

Tryb naboru wniosków konkursowy 

Wnioskodawcy 
Jednostki sektora finansów publicznych, podmioty 

wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty. 

 
 

Lp.  Nazwa kryterium Punktacja  

1. Wnioskowana 

kwota pomocy 

10 pkt –  wnioskowana kwota pomocy od 50 tys. zł  

do 70 tys. zł 

  5 pkt –  wnioskowana kwota pomocy powyżej 70 tys. zł  

do 90 tys. zł 

  0 pkt –  wnioskowana kwota pomocy powyżej 90 tys. zł 

2. Dostosowania do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

10 pkt –  planowana operacja uwzględnia dostosowanie 

infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami,  

  0 pkt –  planowana operacja nie uwzględnia dostosowania 

infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami 

3. Planowana 

operacja zakłada 

zachowanie 

lokalnego 

dziadzictwa 

10 pkt –  planowana operacja zakłada zachowanie lokalnego 

dziadzictwa – tworzenie, rozwijanie, odnowę obiektów 

mających wartość kulturową, historyczną (opisane we 

wniosku o przyznanie pomocy) 

  0 pkt –  planowana operacja nie zakłada zachowania lokalnego 

dziadzictwa – tworzenia, rozwijania, odnowy obiektów 

mających wartość kulturową, historyczną 



4. Planowana operacja 

zakłada poprawę 

warunków 

funkcjonowania 

podmiotów 

gospodarczych 

10 pkt –   planowana operacja zakłada poprawę warunków 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

  0 pkt –  planowana operacja nie zakłada poprawy warunków 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

5. Miejsce realizacji 

operacji  

5 pkt –    planowana operacja jest zlokalizowana w 

miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców (dane z GUS za rok poprzedzający 2 lata 

od daty złożenia wniosku) 

0 pkt –    planowana operacja jest zlokalizowana w 

miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. i więcej 

mieszkańców (dane z GUS za rok poprzedzający 2 lata 

od daty złożenia wniosku) 

6.  Projekt zakłada 

promocję LGD  

i LSR 

10 pkt –  informacja o dofinansowaniu ze środków LSR w 

formie każdym obiekcie infrastrukturalnym objętym 

projektem 

5 pkt –    informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD na 

stronie internetowej wnioskodawcy  
 

Maksymalnie 15 pkt 

7. Wnioskodawca jest 

członkiem LGD „Razem 

dla Rozwoju” 

10 pkt – powyżej 3 lat 

  5 pkt – do 3 lat 

  0 pkt – nie jest członkiem 

    Maksymalna liczba punktów: 70 pkt                             Minimalna liczba punktów: 35 pkt  

 

 
*Należy wybrać właściwe dla rozpatrywanego wniosku przedsięwzięcie 

 
 


