
Kryteria lokalne wyboru operacji w ramach działania:  

• Małe projekty 

 

Lp. 
Kryteria lokalne oceny 

operacji  
Opis kryteriów lokalnych oceny operacji  Punktacja 

1. 

Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje Wnioskodawców, którzy po raz pierwszy przystępują 

do realizacji projektu finansowanego ze środków budżetu Unii 

Europejskiej: 

˗ Wnioskodawca nie zrealizował projektów finansowanych ze 

środków budżetu UE – 1 pkt. 

˗ Wnioskodawca realizował projekty finansowane ze środków 

budżetu UE – 0 pkt. 

 

(ocena na podstawie oświadczenia dostarczonego przez 

Wnioskodawcę w formie załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy) 

od 0 do 1 

2. 

Udział partnerów  

w realizacji projektu 

Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów - 

lokalnych lub zewnętrznych.: 

˗ udział powyżej 3 partnerów – 5 pkt. 

˗ udział 2 partnerów - 3 pkt. 

˗ udział 1 partnera – 1 pkt.  

 

(ocena na podstawie opisu Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie 

pomocy)   

od 0 do 5 

3. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów  

 

(kryterium uzasadniające 

realizację operacji w ramach 

LSR) 

Preferuje operacje, które dotyczą rozwoju, ochrony, promocji 

lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego 

historycznego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa. 

 

(ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy 

we wniosku o przyznanie pomocy)   

od 0 do 5 

4. Aktywizacja lokalnych 

społeczności 

 

(kryterium uzasadniające 

realizację operacji w ramach 

LSR) 

Preferuje operacje, które przyczynią się do aktywizacji  

i integracji społeczności lokalnej obszaru Sierpeckiego 

Partnerstwa  

 

(ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy 

we wniosku o przyznanie pomocy)   

od 0 do 5 

5. 

Efektywne wykorzystanie 

produktów operacji  

Preferuje operacje, w ramach których przewiduje się efektywne 

wykorzystanie produktów powstałych w wyniku operacji  

(np. odnowionych budynków, miejsc użyteczności publicznej 

itp.) 

 

(ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy 

we wniosku o przyznanie pomocy)   

od 0 do 4 

6. 

Komplementarność 

operacji z innymi 

przedsięwzięciami 

Preferuje operacje powiązane z realizacją innych operacji, 

przedsięwzięć realizowanych na obszarze LGD w ramach 

wdrażania LSR: 

˗ powiązanie z 3 przedsięwzięciami - 3 pkt. 

˗ powiązanie z 2 przedsięwzięciami - 2 pkt. 

˗ powiązanie z jednym przedsięwzięciem - 1 pkt. 

˗ nie ma powiązań innymi przedsięwzięciami - 0 pkt.  

 

(ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy 

we wniosku o przyznanie pomocy)   

od 0 do 3 

Maksymalna, możliwa do uzyskania w ramach oceny, liczba punktów 23 

Minimalna liczba punktów, decydującą o wpisaniu projektu na listę rankingową 12 

 


