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Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków 17/2017 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

LISTA KRYTERIÓW SPOŚRÓD KTÓRYCH BĘDĄ WYBIERANE KRYTERIA  

DO OCENY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ LSR SLGD „TYGIEL DOLINY BUGU” 

 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru  

to 60% sumy możliwych do uzyskania punktów. 

Cel ogólny: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023r. 

Cel ogólny:  Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. 

Cel szczegółowy: Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB 

Cel szczegółowy: Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom 

klimatycznym 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1.2.1: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego (konkursowe/grantowe) – PROW 

1.2.2: Inicjatywa lokalna w społecznościach (konkursowe/grantowe) – PROW 

2.2.2. Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – PROW 

 

Kryterium 

 

 

Punktacja 

 

 

Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa  

w zakresie wniosku w 

biurze LGD najpóźniej na 

5 dni roboczych przed 

zakończeniem konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał – 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy 

skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy ustalaniu 

terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z doradztwa, 

kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura, ponieważ w ostatnich dniach 

wpływa  najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa finansowa pokazała, że 

mniej niż 50% wnioskodawców korzystało z doradztwa LGD w 

przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych wniosków nie była na 

najwyższym poziomie, co potwierdzają uwagi UM do wniosków. LGD zależy na 

dobrej jakości wniosków, w związku z tym zakłada premiowanie korzystania ze 

wsparcia doradczego dotyczącego przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z oryginałem 

przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera nr konkursu oraz 

tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za spełnienie tego 
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kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym zaświadczeniu 

jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł złożonego wniosku.  

W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie 

osobę, która korzystała z doradztwa. 

Wnioskodawcą lub 

Partnerem 

zaangażowanym  

w realizację operacji. 

1) nie jest organizacja pozarządowa – 0 

pkt. 
2) jest organizacja pozarządowa nie mająca 

siedziby na terenie gminy Wnioskodawcy – 

5 pkt. 

3) jest organizacja pozarządowa mająca 

siedzibę na terenie gminy Wnioskodawcy – 

10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje realizowane przez 

organizacje pozarządowe lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. 

Partnerstwo (EFRR) może polegać na wkładzie finansowym partnera ale 

również na wkładzie merytorycznym lub rzeczowym. 

Współpraca (PROW) może polegać na: wartości wkładu rzeczowego w formie 

nieodpłatnej, w tym wartości towarów, gruntów lub nieruchomości oraz 

wartości pracy (usług, robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie). LGD 

zależy na rozwoju potencjału organizacji pozarządowych ze swego obszaru stąd 

dodatkowo premiowane są takie organizacje. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub 

porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa (EFRR)/współpracy 

(PROW) oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z 

realizacją operacji, przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego 

rozliczanie spoczywa na Wnioskodawcy – oryginał lub kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza, Wniosek o 

przyznanie pomocy. 

Oddziaływanie operacji na 

grupę defaworyzowaną 

określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR (Rozdział III, tabela nr 

25). Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.   

Zintegrowanie podmiotów. 1) 2 podmioty – 0 pkt. 

2) powyżej 2 podmiotów – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach, których 

Wnioskodawca zapewnia zintegrowanie podmiotów czyli będzie realizowany 

przez podmioty z różnych sektorów. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy,  Umowa partnerska lub 

porozumienie. 

Zintegrowanie zasobów. 1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach, których 

Wnioskodawca zapewnia zintegrowanie zasobów, czyli zakłada jednoczesne 

wykorzystanie rożnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów, 

elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne lub kulturowe.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 
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Wysokość wkładu 

własnego.  

1) do 5% kosztów kwalifikowanych – 0 

pkt. 

2) powyżej 5% do 10% kosztów 

kwalifikowanych – 5 pkt. 

3) powyżej 10% kosztów kwalifikowanych 

– 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w których wkład własny 

jest wyższy niż wymagany wkład własny Wnioskodawcy uwarunkowany 

maksymalnym poziomem dofinansowania Wnioskodawcy określonym w 

ogłoszeniu o naborze. Zaangażowanie wyższych środków własnych (nie tylko 

finansowych) w realizację operacji wpływa na zwiększenie racjonalności 

planowania wydatków w ramach operacji. W przypadku projektów 

konkursowych wnioskodawca będący jednostką sektora finansów publicznych 

nie korzysta z możliwości obniżenia wkładu własnego. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.  

Operacja promuje obszar 

SLGD „Tygiel Doliny 

Bugu” Wnioskodawca 

zamieści informację o 

zrealizowanym projekcie 

wraz z podaniem źródła 

finansowania i zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania ze zdjęciami na własnej lub 

Partnera stronie internetowej – 5 pkt. 

3) zamieści informację wraz ze zdjęciami 

na własnej lub Partnera stronie internetowej 

oraz stronie LGD - 10 pkt. 

4) zamieści informację wraz ze zdjęciami 

na własnej lub partnera stronie 

internetowej, stronie LGD, w lokalnej 

prasie – 15 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również promocję 

swojej działalności oraz Programu z którego została dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

SUMA PUNKTÓW  70  
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Cel ogólny: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023r. 

Cel szczegółowy:  Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1.1.1: Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach – EFS 

1.1.2: Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież – EFS 

1.1.3: Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym – EFS 

1.1.5. Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności - EFS 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa w 

zakresie wniosku w biurze 

LGD najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed 

zakończeniem konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał – 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy 

skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy ustalaniu 

terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z doradztwa, 

kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura,  ponieważ w ostatnich dniach  

wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa finansowa pokazała, że mniej 

niż 50% wnioskodawców korzystało z doradztwa LGD w przygotowywaniu 

wniosku. Jakość składanych wniosków nie była na najwyższym poziomie, co 

potwierdzają uwagi UM do wniosków. LGD zależy na dobrej jakości wniosków, 

w związku z tym zakłada premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego 

dotyczącego przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z oryginałem 

przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera nr konkursu oraz 

tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za spełnienie tego 

kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym zaświadczeniu 

jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł złożonego wniosku. 

W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie 

osobę, która korzystała z doradztwa. 

Wnioskodawcą lub 

Partnerem 

zaangażowanym w 

realizację operacji 

1) nie jest organizacja pozarządowa – 0 pkt. 

2) jest organizacja pozarządowa nie mająca 

siedziby na terenie gminy Wnioskodawcy – 5 

pkt. 

3) jest organizacja pozarządowa mająca 

siedzibę na terenie gminy Wnioskodawcy – 10 

pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje realizowane przez 

organizacje pozarządowe lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. 

Partnerstwo (EFS) może polegać na wkładzie finansowym partnera ale również 

na wkładzie merytorycznym lub rzeczowym. 

LGD zależy na rozwoju potencjału organizacji pozarządowych ze swego 

obszaru stąd dodatkowo premiowane są takie organizacje. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub 

porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa (EFS) oraz 

zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, 

przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie spoczywa na 

Wnioskodawcy – oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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przez pracownika LGD lub notariusza. 

Oddziaływanie operacji na 

grupę defaworyzowaną 

określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR (Rozdział III, tabela nr 

25).  Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji:  Wniosek o dofinansowanie. 

Siedziba lub oddział 

wnioskodawcy znajduje się 

na obszarze objętym 

realizacją LSR. 

1) nie - 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, których Wnioskodawca 

ma siedzibę lub oddział na terenie objętym LSR. Ułatwi to niewątpliwie 

beneficjentom kontakt i zagwarantuje łatwy dostęp do informacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie lub oświadczenie w przypadku 

gdy wnioskodawca ma oddział na obszarze LSR. 

Wysokość wkładu 

własnego. 

1) do 5% kosztów kwalifikowalnych – 0 pkt. 

2) powyżej 5% do 10% kosztów 

kwalifikowalnych – 5 pkt. 

3) powyżej 10% kosztów kwalifikowanych – 

10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w których wkład własny 

jest wyższy niż wymagany wkład własny Wnioskodawcy uwarunkowany 

maksymalnym poziomem dofinansowania Wnioskodawcy określonym w 

ogłoszeniu o naborze. Zaangażowanie wyższych środków własnych (nie tylko 

finansowych)  

w realizację operacji wpływa na zwiększenie racjonalności planowania 

wydatków w ramach operacji. 

Źródło weryfikacji:  Wniosek o dofinansowanie. 

Operacja promuje obszar 

SLGD „Tygiel Doliny 

Bugu” Wnioskodawca 

zamieści informację o 

zrealizowanym projekcie 

wraz z podaniem źródła 

finansowania i zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania ze zdjęciami na własnej lub 

Partnera stronie internetowej – 5 pkt. 

3) zamieści informację wraz ze zdjęciami na 

własnej lub Partnera stronie internetowej oraz 

stronie LGD – 10 pkt. 

4) zamieści informację wraz ze zdjęciami na 

własnej lub partnera stronie internetowej, 

stronie LGD, w lokalnej prasie – 15 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również promocję 

swojej działalności oraz Programu z którego została dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie.  

SUMA PUNKTÓW 60  
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Cel ogólny: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. 

Cel szczegółowy: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

2.1.1. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej - PROW 

2.1.2. Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB - PROW 

2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną - EFRR 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa  

w zakresie wniosku  

w biurze LGD najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed zakończeniem 

konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał - 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, 

którzy skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy 

ustalaniu terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z 

doradztwa, kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura, ponieważ w 

ostatnich dniach wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa 

finansowa pokazała, że mniej niż 50% wnioskodawców korzystało z 

doradztwa LGD w przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych wniosków 

nie była na najwyższym poziomie, co potwierdzają uwagi UM do wniosków. 

LGD zależy na dobrej jakości wniosków, w związku z tym zakłada 

premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego dotyczącego 

przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z 

oryginałem przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera 

nr konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za 

spełnienie tego kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym 

zaświadczeniu jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł 

złożonego wniosku. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na 

organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa. 

Oddziaływanie operacji na grupę 

defaworyzowaną określoną w 

LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR (Rozdział III, tabela 

nr 25). Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.  

Gotowość techniczna projektu do 

realizacji. 

1) brak wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę/zgłoszenia robót 

budowlanych – 0 pkt. 

2) uzyskano pozwolenie na budowę lub 

dokonano zgłoszenia robót 

budowlanych, w stosunku co do których 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, do których 

dołączono niezbędne pozwolenia i inne dokumenty już na etapie składania 

wniosku. Zmniejsza to ryzyko, że Wnioskodawca na dalszym etapie oceny nie 

dopełni formalności lub zrezygnuje z realizacji operacji co jest niekorzystne 

dla LGD (nie wykonanie wskaźników założonych w LSR).W przypadku gdy 

inwestycja nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na  
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organ nie wniósł sprzeciwu – 10 pkt. budowę wnioskodawca załącza wniosek wraz z informacją właściwego 

organu potwierdzający fakt niewymagania w/w dokumentów, wówczas 

wnioskodawca otrzymuje 10 punktów.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, załączniki do wniosku.  

Obszar realizacji operacji. 1) w miejscowości powyżej 5 tys. 

mieszkańców - 0 pkt.  

2) w miejscowości poniżej 5 tys. 

mieszkańców – 5 pkt.  

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, których lokalizacja 

jest w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców. Jest to obowiązkowe 

kryterium wymagane Programem. 

Źródło weryfikacji: Dane z GUS na koniec 2013r. Wniosek o przyznanie 

pomocy.   

Wnioskodawcą lub Partnerem 

zaangażowanym w realizację 

operacji. 

1) nie jest organizacja pozarządowa – 0 

pkt.  

2) jest organizacja pozarządowa nie 

mająca siedziby na terenie gminy 

Wnioskodawcy – 5 pkt. 

3) jest organizacja pozarządowa mająca 

siedzibę na terenie gminy 

Wnioskodawcy – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje realizowane przez 

organizacje pozarządowe lub w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi. Partnerstwo (EFRR) może polegać na wkładzie finansowym 

partnera ale również na wkładzie merytorycznym lub rzeczowym. 

Współpraca (PROW) może polegać na: wartości wkładu rzeczowego w 

formie nieodpłatnej, w tym wartości towarów, gruntów lub nieruchomości 

oraz wartości pracy (usług, robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie). 

LGD zależy na rozwoju potencjału organizacji pozarządowych ze swego 

obszaru stąd dodatkowo premiowane są takie organizacje. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub 

porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa 

(EFRR)/współpracy (PROW) oraz zadania i obowiązki partnerów w związku 

z realizacją operacji, przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego 

rozliczanie spoczywa na Wnioskodawcy – oryginał lub kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza. 

Operacja promuje obszar SLGD 

„Tygiel Doliny Bugu” 

Wnioskodawca zamieści 

informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania i zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania ze zdjęciami na własnej 

lub Partnera stronie internetowej – 5 

pkt. 

3) zamieści informację wraz ze 

zdjęciami na własnej lub Partnera 

stronie internetowej oraz stronie LGD - 

10 pkt. 

4) zamieści informację wraz ze 

zdjęciami na własnej lub partnera stronie 

internetowej, stronie LGD, w lokalnej 

prasie – 15 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również 

promocję swojej działalności oraz Programu z którego została 

dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 
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Operacja przewiduje 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

1) nie przewiduje – 0 pkt. 

2) przewiduje OZE, segregacja odpadów 

lub inne formy - 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w ramach których 

Wnioskodawca planuje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. Punkty przyznaje się, jeżeli wnioskodawca w 

zestawieniu rzeczowo - finansowym wykaże koszty kwalifikowalne związane z 

zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. 

Ochrona środowiska i klimatu jest ważnym elementem LSR, który zgłosili 

mieszkańcy podczas konsultacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

SUMA PUNKTÓW 65  
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Cel ogólny: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. 

Cel szczegółowy: Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom  

 klimatycznym. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych – EFRR 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa w 

zakresie wniosku w biurze 

LGD najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed 

zakończeniem konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał – 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy 

skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy 

ustalaniu terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z 

doradztwa, kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura, ponieważ w 

ostatnich dniach wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa 

finansowa pokazała, że mniej niż 50% wnioskodawców korzystało z 

doradztwa LGD w przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych wniosków 

nie była na najwyższym poziomie, co potwierdzają uwagi UM do wniosków. 

LGD zależy na dobrej jakości wniosków, w związku z tym zakłada 

premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego dotyczącego 

przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z 

oryginałem przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera  

nr konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za 

spełnienie tego kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym 

zaświadczeniu jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł 

złożonego wniosku. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na 

organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa. 

Obniżenie poziomu 

dofinansowania od 

wymaganego. 

1) Wnioskodawca zastosował obniżenie o 

mniej niż 5%– 0 pkt. 

2) Wnioskodawca zastosował obniżenie o 

5% i więcej – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, gdzie Wnioskodawca 

zakłada obniżenie poziomu dofinansowania od minimalnego wymaganego 

Programem. Zaangażowanie wyższych środków własnych w realizację 

operacji wpływa na zwiększenie racjonalności planowania wydatków w 

ramach operacji, zwiększa aktywność podmiotów oraz zwiększa ilość 

operacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

Okres realizacji projektu. 1) 18 miesięcy i powyżej – 0 pkt. 

2) do 18 miesięcy – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 

LGD precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie 

efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe realizowanych projektów.  

Z dotychczasowych doświadczeń wdrażanych projektów infrastrukturalnych 

przez beneficjentów wynika, iż jest to okres wystarczający do realizacji 

projektu, a także do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w przypadku 
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powstałych trudności w realizacji projektu. Początek terminu realizacji 

projektu jest liczony jako dzień złożenia projektu do biura LGD, natomiast 

zakończenie realizacji projektu rozumie się jako złożenie wniosku o płatność 

końcową.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.  

Oddziaływanie operacji na 

grupę defaworyzowaną 

określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR (Rozdział III, tabela 

nr 25). Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

Miejsce realizacji operacji 

znajduje się w obszarze 

chronionym przyrody. 

1) jest poza obszarem – 0 pkt. 

2) jest częściowo w obszarze - 5 pkt. 

3) jest całościowo w obszarze – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, które będą 

realizowane na terenie gminy w której występuje obszar chroniony przyrody: 

park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, otulina parku 

narodowego/krajobrazowego/rezerwatu przyrody, obszar ochronionego 

krajobrazu, obszar natura 2000. Zastosowanie takiego kryterium wpływa 

dodatkowo na ochronę miejsc szczególnie cennych przyrodniczo. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy.   

Operacja promuje obszar 

SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 

Wnioskodawca zamieści 

informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem 

źródła finansowania i 

zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści na stronie internetowej własnej 

lub LGD – 5 pkt. 

3) zamieści na stronie internetowej własnej 

lub stronie LGD oraz w lokalnej prasie – 

10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również 

promocję swojej działalności oraz Programu z którego została 

dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

SUMA PUNKTÓW 55  
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Cel ogólny: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiazań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023r. 

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD - PROW 

(Premie) 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa w 

zakresie wniosku w biurze LGD 

najpóźniej na 5 dni roboczych 

przed zakończeniem konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał – 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy 

skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy 

ustalaniu terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z 

doradztwa, kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura, ponieważ w 

ostatnich dniach wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa 

finansowa pokazała, że mniej niż 50% wnioskodawców korzystało z 

doradztwa LGD w przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych wniosków 

nie była na najwyższym poziomie, co potwierdzają uwagi UM do wniosków. 

LGD zależy na dobrej jakości wniosków, w związku z tym zakłada 

premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego dotyczącego 

przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z 

oryginałem przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera nr 

konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za 

spełnienie tego kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym 

zaświadczeniu jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł 

złożonego wniosku. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na 

organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa. 

Wiek osoby na dzień składania 

operacji. 

 

 

 

 

 

1) 30 lat i powyżej – 0 pkt.  

2) poniżej 30 lat – 10 pkt.  

 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące  

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR(Rozdział III, tabela 

nr 25). Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. Młodzież należy do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR. Należy ją traktować na pierwszym 

miejscu w hierarchii osób defaworyzowanych, wynika to z diagnozy w LSR. 

Wnioskodawca do 30 roku życia jeśli kwalifikuje się do innej grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR może również uzyskać punktację w 

kryterium poniżej.   

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, dowód osobisty - kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD (liczy się 

pełna data urodzenia tj. dzień/miesiąc/rok).  
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Operacja jest składana przez 

osobę z grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 5 pkt. 

 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje składane przez osobę 

z grupy defaworyzowanej określonej w LSR (Rozdział III, tabela nr 25) . 

Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. Wnioskodawca który otrzymał punktację w 

kryterium powyżej nie może otrzymać w tym kryterium punktacji za to, że ma 

poniżej 30 lat.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, dowód osobisty - (liczy 

się pełna data urodzenia tj. dzień/miesiąc/rok) lub zaświadczenie 

potwierdzające przynależność przynajmniej do jednego rodzaju grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.  

Wkład własny finansowy 

Wnioskodawcy. 

1) nie wykazano wkładu własnego 

finansowego – 0 pkt. 

2) wykazano wkład własny finansowy do 

10 tys. zł – 5 pkt. 

3) wykazano wkład własny finansowy 

powyżej 10 tys. zł – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w których 

wnioskodawca wykazał wkład własny finansowy. Zaangażowanie środków 

własnych, tych które stanowią podstawę do wyliczenia  kwoty premii, 

wpływają na zwiększenie racjonalności planowania wydatków w ramach 

operacji.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan. 

Powstawanie nowych miejsc 

pracy w ramach operacji. 

1) 1 etat/samozatrudnienie – 0 pkt. 

2) powyżej 1 etatu/samozatrudnienia – 5 

pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w ramach których 

powstanie więcej miejsc pracy niż wymagane minimum Programowe. Jest to 

kryterium, które wynika bezpośrednio z Programu, ale również z trudnej 

sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD (duże bezrobocie, w tym 

ukryte na obszarach wiejskich). 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan. 

Operacja przewiduje 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

1) nie przewiduje – 0 pkt. 

2) przewiduje OZE, segregacja odpadów 

lub inne formy – 10 pkt. 

 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w ramach których 

Wnioskodawca planuje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. Punkty przyznaje się, jeżeli wnioskodawca w 

zestawieniu rzeczowo - finansowym wykaże koszty kwalifikowalne związane z 

zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. 

Ochrona środowiska i klimatu jest ważnym elementem LSR, który zgłosili 

mieszkańcy podczas konsultacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan. 

Operacja promuje obszar SLGD 

„Tygiel Doliny Bugu” 

Wnioskodawca zamieści 

informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem 

źródła finansowania i zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści na własnej stronie 

internetowej lub LGD – 5 pkt. 

3) zamieści na własnej stronie 

internetowej lub stronie LGD oraz w 

lokalnej prasie – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również 

promocję swojej działalności oraz Programu z którego została 

dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

SUMA PUNKTÓW 55  

  



13 

 

Cel ogólny: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023r. 

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD - PROW 

(Rozwijanie działalności gospodarczej) 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał osobiście 

z doradztwa w zakresie wniosku w 

biurze LGD najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed zakończeniem 

konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał - 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy 

skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy 

ustalaniu terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z 

doradztwa, kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura, ponieważ w 

ostatnich dniach wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa 

finansowa pokazała, że mniej niż 50% wnioskodawców korzystało z 

doradztwa LGD w przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych wniosków 

nie była na najwyższym poziomie, co potwierdzają uwagi UM do wniosków. 

LGD zależy na dobrej jakości wniosków, w związku z tym zakłada 

premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego dotyczącego 

przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z 

oryginałem przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera nr 

konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za 

spełnienie tego kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym 

zaświadczeniu jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł 

złożonego wniosku. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na 

organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa. 

Oddziaływanie operacji na grupę 

defaworyzowaną określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt.  

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR. Wnioskodawca 

należy do grupy defaworyzowanej i/lub zobowiązuje się do zatrudnienia min. 

jednej osoby z grupy defoworyzowanej (Rozdział III, tabela nr 25). Zgodnie z 

założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy defaworyzowanej na 

terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, dowód osobisty (liczy się 

pełna data urodzenia tj. dzień/miesiąc/rok) lub zaświadczenie potwierdzające 

przynależność przynajmniej do jednego rodzaju grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR -  oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez pracownika LGD. 

Wysokość wkładu własnego. 1) do 5% kosztów kwalifikowalnych –  Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w których wkład 
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0 pkt. 

2) powyżej 5% do 10% kosztów 

kwalifikowalnych – 5 pkt. 

3) powyżej 10% kosztów 

kwalifikowalnych – 10 pkt. 

własny jest wyższy niż wymagany wkład własny określony w ogłoszeniu o 

naborze lub Programie. Zaangażowanie wyższych środków własnych w 

realizację operacji wpływa na zwiększenie racjonalności planowania 

wydatków w ramach operacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

Powstawanie nowych miejsc pracy 

w ramach operacji. 

1) 1 etat – 0 pkt.  

2) 2 etaty – 10 pkt.  

3) 3 etaty – 20 pkt.  

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach których 

powstanie więcej miejsc pracy niż wymagane minimum Programowe. Jest to 

kryterium, które wynika bezpośrednio z Programu, ale również z trudnej 

sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD (duże bezrobocie, w tym 

ukryte na obszarach wiejskich).  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan. 

Podnoszenie kompetencji osób w 

ramach operacji. 

1) nie przewiduje – 0 pkt. 

2) przewiduje – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach których 

Wnioskodawca przewiduje koszty na podnoszenie kompetencji osób w 

ramach operacji. Podczas spotkań konsultacyjnych uczestnicy często 

zgłaszali problem niskich kwalifikacji pracowników, w związku z tym LGD 

premiuje dodatkowe wsparcie w tym zakresie. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan. 

Operacja przewiduje zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

1) nie przewiduje – 0 pkt. 

2) przewiduje OZE, segregacja 

odpadów lub inne formy – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w ramach których 

Wnioskodawca planuje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. Punkty przyznaje się, jeżeli wnioskodawca w 

zestawieniu rzeczowo - finansowym wykaże koszty kwalifikowalne związane z 

zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. 

Ochrona środowiska i klimatu jest ważnym elementem LSR, który zgłosili 

mieszkańcy podczas konsultacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy,  biznesplan. 

Operacja promuje obszar SLGD 

„Tygiel Doliny Bugu” 

Wnioskodawca zamieści 

informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania i zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści na własnej stronie 

internetowej lub stronie LGD – 5 pkt. 

3) zamieści na własnej stronie 

internetowej lub stronie LGD oraz w 

lokalnej prasie – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również 

promocję swojej działalności oraz Programu z którego została 

dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

SUMA PUNKTÓW 75  

  



15 

 

Cel ogólny: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023r. 

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

3.1.2. Wsparcie przetwórstwa lokalnego – PROW 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa w 

zakresie wniosku w biurze LGD 

najpóźniej na 5 dni roboczych 

przed zakończeniem konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał – 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości wniosków, w 

związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy skorzystali z doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD. Przy ustalaniu terminu do kiedy pracownik 

wydawał będzie zaświadczenie z doradztwa, kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy 

biura, ponieważ w ostatnich dniach wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa 

finansowa pokazała, że mniej niż 50% wnioskodawców korzystało z doradztwa LGD w 

przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych wniosków nie była na najwyższym 

poziomie, co potwierdzają uwagi UM do wniosków. LGD zależy na dobrej jakości 

wniosków, w związku z tym zakłada premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego 

dotyczącego przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez pracownika 

LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z oryginałem przez pracownika 

biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera nr konkursu oraz tytuł wniosku, którego 

dotyczy doradztwo. Punktację za spełnienie tego kryterium przyznaje się tylko w 

przypadku, jeżeli na wydanym zaświadczeniu jest identyczny numer konkursu co w 

ogłoszeniu oraz tytuł złożonego wniosku. W przypadku os. prawnych zaświadczenie 

wydaje się na organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa. 

Wnioskodawca potwierdza 

udostępnianie inkubatora 

przetwórstwa lokalnego innym 

podmiotom w formie zawartego 

porozumienia.  

1) brak porozumienia – 0 pkt. 

2) porozumienie – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, do których dołączono 

porozumienie z podmiotami, które deklarują korzystanie z inkubatora na etapie 

składania wniosku. Zmniejsza to ryzyko, że Wnioskodawca w przyszłości nie będzie miał 

problemu z udostępnianiem inkubatora oraz potwierdza racjonalność przyznania 

środków przez LGD danemu Wnioskodawcy. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza do wniosku porozumienie z min. 10 

podmiotami – oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

pracownika LGD lub notariusza. 

Wnioskodawca w ramach 

inkubatora przewiduje ofertę 

edukacyjną, szkoleniową. 

1) nie przewiduje – 0 pkt. 

2) przewiduje – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w ramach których powstanie 

oferta edukacyjna, szkoleniowa. W ramach diagnozy obszaru brakuje miejsc z ofertą 

edukacyjną na inną niż szkoły.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan. 

Wnioskodawca przewiduje 

podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje. 

1) nie przewiduje – 0 pkt. 

2) przewiduje – 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach których 

Wnioskodawca przewiduje koszty na podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji. 

Podczas spotkań konsultacyjnych uczestnicy często zgłaszali problem niskich 

kwalifikacji pracowników, w związku z tym LGD premiuje dodatkowe wsparcie w tym 
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zakresie. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan. 

Oddziaływanie operacji na 

grupę defaworyzowaną 

określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt.  

2) tak – 10 pkt.  

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące pozytywnie na 

grupę defaworyzowaną określoną w LSR . Wnioskodawca należy do grupy 

defaworyzowanej i/lub zobowiązuje się do zatrudnienia min. jednej osoby z grupy 

defaworyzowanej (Rozdział III, tabela nr 25). Zgodnie z założeniami RLKS należy 

wspierać osoby z grupy defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, dowód osobisty (liczy się pełna data 

urodzenia tj. dzień/miesiąc/rok) lub zaświadczenie potwierdzające przynależność 

przynajmniej do jednego rodzaju grupy defaworyzowanej określonej w LSR -  oryginał 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. 

Operacja przewiduje 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

1) nie przewiduje – 0 pkt. 

2) przewiduje OZE, segregacja 

odpadów lub inne formy - 10 

pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w ramach których 

Wnioskodawca planuje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu. Punkty przyznaje się, jeżeli wnioskodawca w zestawieniu rzeczowo - 

finansowym wykaże koszty kwalifikowalne związane z zastosowaniem rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. Ochrona środowiska i klimatu jest 

ważnym elementem LSR, który zgłosili mieszkańcy podczas konsultacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan. 

Innowacyjność operacji.  1) brak innowacyjności - 0 pkt 

2) projekt innowacyjny na 

terenie gminy, w której projekt 

jest realizowany - 5 pkt 

3) projekt innowacyjny na 

terenie LSR – 10 pkt 

 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach których 

Wnioskodawca zastosuje rozwiązania innowacyjne. Innowacyjność określa się 

następująco: Zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów, unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR 

(przyrodniczych, historycznych, kulturowych, czy społecznych). Innowacyjne może być 

ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan. 

Operacja promuje obszar SLGD 

„Tygiel Doliny Bugu” 

Wnioskodawca zamieści 

informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem 

źródła finansowania i zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt 

2) zamieści na własnej stronie 

internetowej lub LGD – 5 pkt 

3) zamieści na własnej stronie 

internetowej lub stronie LGD 

oraz w lokalnej prasie - 10 pkt 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD uzyskuje tym 

samym możliwość promocji swego obszaru ale również promocję swojej działalności 

oraz Programu z którego została dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

SUMA PUNKTÓW 70  
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Cel ogólny: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023r. 

Cel szczegółowy: Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej – EFS 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa w zakresie 

wniosku w biurze LGD 

najpóźniej na 5 dni roboczych 

przed zakończeniem konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt 

2) korzystał – 5 pkt 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, 

którzy skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy 

ustalaniu terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z 

doradztwa, kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura, ponieważ w 

ostatnich dniach wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa 

finansowa pokazała, że mniej niż 50% wnioskodawców korzystało z 

doradztwa LGD w przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych wniosków 

nie była na najwyższym poziomie, co potwierdzają uwagi UM do wniosków. 

LGD zależy na dobrej jakości wniosków, w związku z tym zakłada 

premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego dotyczącego 

przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z 

oryginałem przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera 

nr konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za 

spełnienie tego kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym 

zaświadczeniu jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł 

złożonego wniosku. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na 

organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa. 

Wnioskodawcą lub Partnerem 

zaangażowanym w realizację 

operacji 

1) nie jest organizacja pozarządowa - 0 

pkt 
2) jest organizacja pozarządowa nie 

mająca siedziby na terenie gminy 

Wnioskodawcy – 5 pkt 

3) jest organizacja pozarządowa mająca 

siedzibę na terenie gminy Wnioskodawcy 

- 10 pkt 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje realizowane przez 

organizacje pozarządowe lub w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi. Partnerstwo (EFS) może polegać na wkładzie finansowym 

partnera ale również na wkładzie merytorycznym lub rzeczowym. 

LGD zależy na rozwoju potencjału organizacji pozarządowych ze swego 

obszaru stąd dodatkowo premiowane są takie organizacje. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub 

porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa (EFS) oraz 

zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, 

przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie spoczywa 

na Wnioskodawcy – oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza. 

Siedziba lub oddział 1) nie - 0 pkt. Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, których 
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wnioskodawcy znajduje się na 

obszarze objętym realizacją 

LSR . 

2) tak – 10 pkt. Wnioskodawca ma siedzibę lub oddział na terenie objętym LSR. Ułatwi to 

niewątpliwie beneficjentom kontakt i zagwarantuje łatwy dostęp do 

informacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie lub oświadczenie w 

przypadku gdy wnioskodawca ma oddział na obszarze LSR.  

Oddziaływanie operacji na 

grupę defaworyzowaną 

określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

 Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR (Rozdział III, tabela 

nr 25). Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie. 

Operacja zakłada podniesienie 

kwalifikacji u osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak - 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w których 

Wnioskodawca zakłada działania mające na celu podniesienie kwalifikacji u 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Założenie w 

ramach operacji działań mających na celu podniesienie kwalifikacji osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest istotne z punku 

widzenia osiągnięcia wskaźników założonych w LSR. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie. 

Operacja zakłada kursy 

zawodowe dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym.  

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w których 

Wnioskodawca zakłada działania dotyczące kursów zawodowych 

skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Założenie w ramach operacji działań dotyczących kursów zawodowych 

skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

jest istotne z punku widzenia osiągnięcia wskaźników założonych w LSR. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie. 

Operacja zakłada, że w grupie 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

znajdą się osoby bierne 

zawodowo lub nie poszukujące 

pracy. 

1) nie będzie takich osób – 0 pkt. 

2) będą takie osoby – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w  

których Wnioskodawca zakłada, że obejmie wsparciem osoby bierne 

zawodowo lub nie poszukujące pracy. Objęcie wsparciem tych osób jest 

istotne z punku widzenia osiągnięcia wskaźników założonych w LSR. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie. 

Operacja promuje obszar SLGD 

„Tygiel Doliny Bugu” 

Wnioskodawca zamieści 

informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem 

źródła finansowania i zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania ze zdjęciami na własnej lub 

Partnera stronie internetowej – 5 pkt. 

3) zamieści informację wraz ze zdjęciami 

na własnej lub Partnera stronie 

internetowej oraz stronie LGD - 10 pkt. 

4) zamieści informację wraz ze zdjęciami 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również 

promocję swojej działalności oraz Programu z którego została 

dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie.  
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na własnej lub partnera stronie 

internetowej, stronie LGD, w lokalnej 

prasie – 15 pkt. 

SUMA PUNKTÓW 80  
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Cel ogólny: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023r. 

Cel szczegółowy: Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

3.2.2 Powrót na rynek pracy poprzez samo zatrudnienie - EFS 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa w 

zakresie wniosku w biurze 

LGD najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed 

zakończeniem konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał – 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy 

skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy 

ustalaniu terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z 

doradztwa, kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura, ponieważ w 

ostatnich dniach wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa finansowa 

pokazała, że mniej niż 50% wnioskodawców korzystało z doradztwa LGD w 

przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych wniosków nie była na 

najwyższym poziomie, co potwierdzają uwagi UM do wniosków. LGD zależy 

na dobrej jakości wniosków, w związku z tym zakłada premiowanie 

korzystania ze wsparcia doradczego dotyczącego przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z 

oryginałem przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera nr 

konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za 

spełnienie tego kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym 

zaświadczeniu jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł 

złożonego wniosku. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na 

organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa. 

Oddziaływanie operacji na 

grupę defaworyzowaną 

określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR. (Rozdział III, tabela 

nr 25). Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie. 

Siedziba lub oddział 

wnioskodawcy znajduje się 

na obszarze objętym 

realizacją LSR. 

1) nie - 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, których 

Wnioskodawca ma siedzibę lub oddział na terenie objętym LSR. Ułatwi to 

niewątpliwie beneficjentom kontakt i zagwarantuje łatwy dostęp do informacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie lub oświadczenie w przypadku 

gdy wnioskodawca ma oddział na obszarze LSR. 

Doświadczenie 

Wnioskodawcy. 

1) nie posiada – 0 pkt. 

2) posiada – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje których Wnioskodawca 

posiada doświadczenie w realizacji operacji o podobnym zakresie. Kryterium 

będzie spełnione jeśli Wnioskodawca realizował projekt samodzielnie i/lub był 

partnerem w projekcie i/lub kadra wnioskodawcy brała udział w realizacji 
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projektu. Doświadczenie Wnioskodawcy przy realizacji tego typu projektów 

jest bardzo istotne ponieważ daje to większą gwarancję LGD na osiągnięcia 

wskaźników założonych w LSR. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie. 

Profil osób bezrobotnych 

objętym wsparciem w 

projekcie. 

1) nie ma osób biernych zawodowo – 0 pkt. 

2) jest jedna osoba bierna zawodowo – 5 

pkt. 

3) jest więcej niż 1 osoba bierna zawodowo 

– 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w  

których Wnioskodawca zakłada, że obejmie wsparciem osoby bierne 

zawodowo lub nie poszukujące pracy. Objęcie wsparciem tych osób jest istotne 

z punku widzenia osiągnięcia wskaźników założonych w LSR. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie. 

Operacja promuje obszar 

SLGD „Tygiel Doliny Bugu” 

Wnioskodawca zamieści 

informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem 

źródła finansowania i 

zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania ze zdjęciami na własnej lub 

Partnera stronie internetowej – 5 pkt. 

3) zamieści informację wraz ze zdjęciami 

na własnej lub Partnera stronie internetowej 

oraz stronie LGD - 10 pkt. 

4) zamieści informację wraz ze zdjęciami 

na własnej lub partnera stronie 

internetowej, stronie LGD, w lokalnej 

prasie – 15 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również promocję 

swojej działalności oraz Programu z którego została dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie. 

SUMA PUNKTÓW 60  
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Cel ogólny: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023r. 

Cel szczegółowy: Współpraca gospodarcza i promocja obszaru SLGD TDB. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD – PROW 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca 

korzystał osobiście z 

doradztwa w zakresie 

wniosku w biurze LGD 

najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed 

zakończeniem 

konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał - 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości wniosków, w 

związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy skorzystali z 

doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy ustalaniu terminu do kiedy 

pracownik wydawał będzie zaświadczenie z doradztwa, kierowano się tym żeby nie 

zakłócić pracy biura, ponieważ w ostatnich dniach wpływa najwięcej wniosków. 

Ubiegła perspektywa finansowa pokazała, że mniej niż 50% wnioskodawców 

korzystało z doradztwa LGD w przygotowywaniu wniosku. Jakość składanych 

wniosków nie była na najwyższym poziomie, co potwierdzają uwagi UM do 

wniosków. LGD zależy na dobrej jakości wniosków, w związku z tym zakłada 

premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego dotyczącego przygotowania 

wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez pracownika 

LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z oryginałem przez pracownika 

biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera nr konkursu oraz tytuł wniosku, którego 

dotyczy doradztwo. Punktację za spełnienie tego kryterium przyznaje się tylko w 

przypadku, jeżeli na wydanym zaświadczeniu jest identyczny numer konkursu co w 

ogłoszeniu oraz tytuł złożonego wniosku. W przypadku os. prawnych zaświadczenie 

wydaje się na organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa. 

Oddziaływanie operacji 

na grupę 

defaworyzowaną 

określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące pozytywnie 

na grupę defaworyzowaną określoną w LSR. Wnioskodawca należy do grupy 

defaworyzowanej i/lub zobowiązuje się do zatrudnienia min. jednej osoby z grupy 

defoworyzowanej (Rozdział III, tabela nr 25). Zgodnie z założeniami RLKS należy 

wspierać osoby z grupy defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, dowód osobisty (liczy się pełna 

data urodzenia tj. dzień/miesiąc/rok) lub zaświadczenie potwierdzające 

przynależność przynajmniej do jednego rodzaju grupy defaworyzowanej określonej w 

LSR -  oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika 

LGD. 

Liczba partnerów z 

wyłączeniem 

Wnioskodawcy w 

ramach sieci. 

1) 2 podmioty- 0 pkt. 

1) 2) 3 podmioty - 10 pkt. 

2) 3) więcej niż 3 podmioty – 20 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, do których dołączono 

porozumienie z podmiotami, które deklarują współpracę w ramach sieci już na etapie 

składania wniosku. Zmniejsza to ryzyko, że Wnioskodawca w przyszłości będzie miał 

trudność ze znalezieniem partnerów i utrzymaniem partnerstwa oraz potwierdza 

racjonalność przyznania środków przez LGD danemu Wnioskodawcy. 
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Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza do wniosku porozumienie o współpracy – 

oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD 

lub notariusza. 

Zintegrowanie 

podmiotów.  
 

1) 2 podmioty – 0 pkt. 

2) powyżej 2 podmiotów – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach, których 

Wnioskodawca zapewnia zintegrowanie podmiotów czyli będzie realizowany przez 

podmioty z różnych sektorów. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

Zintegrowanie 

zasobów.  
1) nie - 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach, których 

Wnioskodawca zapewnia zintegrowanie zasobów, czyli zakłada jednoczesne 

wykorzystanie rożnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów, 

elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne lub kulturowe.  

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

Innowacyjność 

operacji.  

1) brak innowacyjności - 0 pkt. 

2) projekt innowacyjny na terenie gminy, w 

której projekt jest realizowany - 5 pkt. 

3) projekt innowacyjny na terenie LSR - 10 

pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje w ramach których 

Wnioskodawca zastosuje rozwiązania innowacyjne. Innowacyjność określa się 

następująco: Zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów, unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR 

(przyrodniczych, historycznych, kulturowych, czy społecznych). Innowacyjne może 

być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan.  

Operacja promuje 

obszar SLGD „Tygiel 

Doliny Bugu” 

Wnioskodawca 

zamieści informację o 

zrealizowanym 

projekcie wraz z 

podaniem źródła 

finansowania i 

zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania ze zdjęciami na własnej lub 

Partnera stronie internetowej – 5 pkt. 

3) zamieści informację wraz ze zdjęciami 

na własnej lub Partnera stronie internetowej 

oraz stronie LGD - 10 pkt. 

4) zamieści informację wraz ze zdjęciami 

na własnej lub partnera stronie 

internetowej, stronie LGD, w lokalnej 

prasie – 15 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD uzyskuje 

tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również promocję swojej 

działalności oraz Programu z którego została dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o przyznanie pomocy. 

SUMA PUNKTÓW 80  
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