
 

 

 
Kryteria wyboru operacji w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  
w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”  

 

Lp.  Nazwa kryterium Punktacja  

1. Wnioskowana kwota 

pomocy 

10 pkt –  wnioskowana kwota pomocy poniżej 50 tys. zł do 75 tys. zł 
5 pkt –    wnioskowana kwota pomocy powyżej 75 tys. zł do 150 tys. zł 

0 pkt –    wnioskowana kwota pomocy powyżej 150 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 realizację 

celów środowiskowych 

lub klimatycznych 

10 pkt –  planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub 
klimatycznych – zastosowanie metod i surowców przyjaznych 
ludziom i środowisku naturalnemu (opisane we wniosku o 

przyznanie pomocy) 
0 pkt –    planowana operacja nie zakłada realizacji celów środowiskowych 

lub klimatycznych 

4. Miejsce realizacji 

operacji  

5 pkt –    planowana operacja jest zlokalizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  

0 pkt –    planowana operacja jest zlokalizowana w miejscowości 

zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańców  

5. Powiązanie operacji z 

operacjami  

z przedsięwzięcia 

„Lokalne inicjatywy 

promujące 

dziedzictwo Ziemi 

Sierpeckiej” 

5 pkt –    planowana operacja jest powiązana z operacjami zrealizowanymi, 

realizowanymi lub zaplanowanymi do realizacji w ramach 
przedsięwzięcia „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi 
Sierpeckiej” 

0 pkt –    planowana operacja nie jest powiązana z operacjami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub zaplanowanymi do realizacji  

w ramach przedsięwzięcia „Lokalne inicjatywy promujące 
dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” 

6.  Projekt zakłada 

promocję LGD  

i LSR 

10 pkt –  informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD „Sierpeckie 

Partnerstwo” w formie tablicy o wymiarach min. 30 cm x 50 cm 
przy każdym obiekcie infrastrukturalnym objętym projektem 

5 pkt –    informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD „Sierpeckie 

Partnerstwo” na stronie internetowej wnioskodawcy  
0 pkt –     operacja nie zakłada promocji LGD i LSR w ramach operacji 
Maksymalnie 15 pkt 

7. Konsultacja wniosku o 

dofinansowanie 

operacji z biurem 

LGD 

Tak – 10 pkt – wniosek został skonsultowany w biurze LGD na       
                         minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania                     

                         naboru 
Nie – 0 pkt – na minimum 5 dni roboczych przed końcem  
                      trwania naboru, wniosek nie został skonsultowany  

                      w biurze LGD 

Maksymalna liczba punktów: 65 pkt                       Minimalna liczba punktów: 35 pkt 
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