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Numer wniosku:  

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy: 

 

DZIAŁANIE PROW 2014-2020  

W RAMACH WDRAŻANIA LSR 

 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej 

 Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych 

 

 Kapitał społeczny  

 

Imię i nazwisko członka Rady 

 

Kryteria merytoryczne 

Kryteria i opis Punktacja Przyznane 

punkty 

1. Czy operacja zapewnia trwałość po jej 
zakończeniu? 
(Operacja przyczyni się do trwałej rozbudowy 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
sprzyjającej integracji mieszkańców albo 
drogowej) 
 
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie pomocy.  
 
 

Zapewnienie trwałości operacji po jej 
zakończeniu:  
 
 

a) zapewnia – 1 pkt; 
 

b) nie zapewnia – 0 pkt. 
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Uzasadnienie: 
 

 2. Czy planowane działania sprzyjają 
ochronie środowiska i klimatu? 
(W operacji zaplanowano podjęcie działań 
sprzyjających zachowaniu przyrody i 
zachowaniu różnorodnych form jej ochrony, 
w tym działań minimalizujących skutki złego 
wpływu na środowisko).  
 
Jeśli operacja odnosi się do tylko do jednego 
zjawiska przyznany będzie 1 pkt.  
Jeśli operacja odnosi się do  dwóch zjawisk 
przyznane zostaną 2 pkt.  
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie pomocy:  

Planowane działania, które sprzyjają 
ochronie środowiska i klimatu: 
 

a) W ramach realizowanej operacji 
planuje się zastosować materiały, 
sprzęt  czy narzędzia zgodnie z 
nowoczesnymi technologiami 
przyczyniając się do zastosowania 
ekologicznych rozwiązań 
gospodarki, zastosowania 
ekologicznych materiałów, 
prowadzenia usług 
nieoddziałujących negatywnie na 
środowisko.– 1 punkt 
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a) Wnioskodawca powinien wskazać rodzaj 
materiałów, sprzętu czy narzędzi, które 
zastosuje podczas realizacji operacji. 
 
 
b) Wnioskodawca powinien wykazać jakie 
działania podejmie w w/w zakresie w ramach 
realizowanej operacji 
 
 

 

b) Operacja zawiera elementy 
mające wpływ na podniesienie 
świadomości w zakresie 
przestrzegania zasad ochrony 
przyrody czy przeciwdziałania 
zagrożeniom środowiska  
np. szkolenia, materiały 
edukacyjne itp. – 1 punkt 

 

Uzasadnienie: 
 

3. Niwelowanie nierówności społecznych 
 
Czy operacja uwzględnia rozwiązania służące 
zaspokojeniu potrzeb co najmniej jednej z 
grup defaworyzowanych, do których należą: 
osoby bezrobotne, w tym długotrwale, osoby 
do 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia.   
 
 
Z treści wniosku powinno wynikać, w jaki 
sposób operacja przyczyni się  
do niwelowania nierówności społecznych i 
wsparcia grup defaworyzowanych poprzez 
stworzenie przestrzeni publicznej, centrów 
aktywności, miejsc rekreacji, dróg publicznych 
czy ścieżek edukacyjnych, co przyczyni się do 
rozwoju kapitału społecznego.  
 
 
Beneficjent powinien wskazać rodzaj grupy 
defaworyzowanej oraz określić  ich liczbę. 
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie pomocy. Niewskazanie rodzaju 
grupy i jej liczby skutkować będzie brakiem 
przyznania punktów.  
 

 
 
 
 
 
 
Niwelowanie nierówności społecznych: 
 

a) 1 grupy defaworyzowanej – 
 1 pkt, 
 

b) 2 grup  defaworyzowanych –  
2 pkt, 
 

c) 3 grup defaworyzowanych  –  
3 pkt, 
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Uzasadnienie: 
 

4. Czy operacja posiada innowacyjny 
charakter? 

 

(Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, 
procesy i zjawiska o charakterze 
technicznym, organizacyjnym, społecznym 
lub psychologicznym, w szczególności 
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie 

 
Innowacyjny charakter operacji: 
 

a) Tak – 1 pkt; 
 

b) Nie – 0 pkt. 
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https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ochrona-przyrody
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ochrona-przyrody
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/srodowisko


lub promocję lokalnych zasobów 
przyrodniczych, kulturowych, historycznych 
na obszarze co najmniej gminy). 

 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie pomocy.  
 
 

Uzasadnienie: 
 

5. Znaczący zasięg oddziaływania 
społecznego  operacji 
 
 
Preferuje się projekty, których realizacja 
przyczyni się do współpracy mieszkańców z 
całego obszaru Wzgórz Dalkowskich. Pod 
pojęciem zasięgu oddziaływania należy 
rozumieć wpływ operacji na dany obszar oraz 
powszechność pożytków z jej realizacji. 
Preferowane są projekty o zasięgu 
oddziaływania w większej liczbie gmin na 
terenie Wzgórz Dalkowskich.  
 
Zasięg oddziaływania projektu odnosi się do 
przestrzeni, której on dotyczy np. 
miejscowości, gminy, powiatu czy 
województwa.  
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie pomocy. 

Zasięg oddziaływania społecznego  
operacji:  
 
a) projekt realizowany  ma zasięg 

oddziaływania na jedną miejscowość 
– zasięg lokalny –  
1 pkt.  
 

b) projekt realizowany ma zasięg 
oddziaływania na więcej niż jedną 
gminę -  ponadlokalny – 2 pkt  
 

c) projekt realizowany ma zasięg 
oddziaływania na więcej niż jedno 
województwo ze Wzgórz 
Dalkowskich – zasięg regionalny –  
3 pkt.  
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Uzasadnienie: 
 

6. Społeczno - użyteczny charakter operacji 
(W ramach realizacji projektu preferowane 
będą operacje, które są wynikiem konsultacji 
społecznych np. poprzez zebranie wiejskie 
bądź ich realizacja jest zgodna z dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi gmin). Tym 
działaniem LGD chce wzmocnić 
zaangażowanie społeczne w operacje 
realizowane przede wszystkim przez gminy.  
 
 
Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie pomocy.  
 

 
Społeczno - użyteczny charakter 
operacji:  
 

a) Tak – 1 pkt; 
 

b) Nie – 0 pkt. 
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Uzasadnienie: 
 
 



7. Aktywizacja społeczna mieszkańców 
małych miejscowości  do 5 tys. mieszkańców, 
w których brak jest ośrodków animacji 
społecznej.  

(W ramach kryterium promuje się działania, 
które wpływają na pobudzenie do działania i 
aktywizację społeczności lokalnej z 
miejscowości do 5 tys. mieszk. obszaru 
Wzgórz Dalkowskich, w których brak jest 
ośrodków animacji takich jak ośrodek 
kultury, szkoła, przedszkole czy biblioteka. 
Dzięki czemu realizacja Lokalnej Strategii 
Rozwoju wpłynie na  integrację środowisk i 
miejscowości najmniej  aktywnych 
społecznie).  

 

Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie pomocy.  
   

 
 
Aktywizacja społeczna mieszkańców 
małych miejscowości  do 5 tys. 
mieszkańców, w których brak jest 
ośrodków animacji społecznej: 
 
 

a) Tak – 1 pkt; 
 

b) Nie – 0 pkt. 
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Uzasadnienie: 

 

Łączna liczba punktów/ maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania …. / 12 

Czy operacja zdobyła wymagane minimum 

punktów (6 pkt) 

TAK  NIE  

Miejsce: 

 

 

Data:  

Podpis Przewodniczącego Rady: 

 

 

 


