
Szczegółowe uzasadnienie kryteriów wyboru operacji 

(Cel Ogólny 1). 

 

Szanowni Państwo 

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe uzasadnienie poszczególnych kryteriów,  

w oparciu o które Rada Programowa będzie dokonywała oceny i wyboru operacji składanych do 

LGD, w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy dla zakresu: Przebudowa, remont, 

doposażenie, adaptacja obiektów / pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalną- zgodnie 

z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 6). 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami. 

 

Kryterium nr 1. Miejsce realizacji projektu. 

Preferencje dla projektów zlokalizowanych w miejscowościach, zamieszkałych przez mniej niż  

5 000 mieszkańców  wg stanu na dzień 31.12.2013r – dane GUS. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie 

mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2013r – dane GUS. 

 

Kryterium nr 2. Wykorzystanie lokalnych zasobów. 

Preferencje dla projektów wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe  

i społeczne. 

Lokalne zasoby przyrodnicze rozumiane są jako wszelkie elementy przyrody ożywionej  

i nieożywionej,  mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. Są nimi np.: flora  

i fauna występująca na obszarze realizacji operacji, wody, lasy, łąki, zwierzęta, gleby, surowce 

naturalne, ostańce i skałki itp.  

Lokalne zasoby kulturowe rozumiane są jako zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz 

ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi 

związanymi ze społeczeństwem lokalnym i jego rozwojem oraz przekazaniem następnym 

pokoleniom. Z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
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religijne, naukowe i artystyczne, lokalne zasoby kulturowe winny mieć znaczenie dla 

tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawdy 

i upamiętniania wydarzeń historycznych a także kultywowania poczucia piękna i wspólnoty 

cywilizacyjnej. Do zasobów kulturowych mogą należeć np. utwory artystyczne, zabytki, 

tradycje-wszystko to co w ramach kultury danego regionu może być identyfikowalne i z nim 

kojarzone. 

Lokalne zasoby społeczne rozumiane są jako grupy formalne i nieformalne składające się  

z osób zamieszkałych na terenie realizacji operacji. 

Ocena dokonywana w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku o przyznanie pomocy. 

Kryterium nr 3. Komplementarność operacji do innych projektów zrealizowanych lub 

realizowanych na obszarze LSR. 

Jako komplementarne uznaje się te operacje realizowane na obszarze LSR, które są 

komplementarne w stosunku do ocenianego projektu. 

Komplementarność może być rozumiana jako synergia i wzajemne uzupełnianie się świadomie 

podejmowanych działań. Należy ją rozpatrywać w następujących formach: 

- komplementarność funkcyjna – gdy projekty / operacje mają na celu rozwiązanie tego samego 

problemu, 

- komplementarność międzyfunduszowa – gdy projekt / operacja prowadzi do uzupełniania się 

różnych funduszy, dając tym samym większy efekt (efekt synergii) np. z jednego funduszu 

wybudowano obiekt a z innego będą finansowana działania w tym obiekcie. 

- komplementarność z projektami szczebla krajowego lub regionalnego, 

- komplementarność z innymi operacjami realizowanymi/zrealizowanymi/planowanymi do 

realizacji w ramach PROW. 

Ocena dokonywana w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku o przyznanie pomocy.  

 

Kryterium nr 4. Zasięg projektu pod względem grupy odbiorców. 
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Preferencje dla projektów ukierunkowanych na potrzeby grup defaworyzowanych, 

zdiagnozowanych w oparciu o konsultacje społeczne i/lub preferencje dla projektów 

wspierające integrację międzypokoleniową różnych grup docelowych. 

Ocena dokonywana w oparciu o informacje zamieszczone we wniosku o przyznanie pomocy. 

Kryterium nr 5.  Korzystanie z doradztwa w biurze LGD. 

Preferencje dla Wnioskodawców korzystających z doradztwa w biurze LGD, co będzie miało 

przełożenie na wartość merytoryczną wniosku. Ocena dokonywana w oparciu o listy  

z doradztwa. 

   Konsultacje rozumiane jako doradztwo, udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perła      

   Jury” – ul. Jesionowa 1, Łazy- zgodnie z Regulaminem Doradztwa.  

   Wnioskodawca, w celu uzyskania punktu, ma obowiązek skorzystania z doradztwa, szczegółowo       

    opisanego z Regulaminie Doradztwa oraz wpisania się na Listę z doradztwa.  

    Doradztwo świadczone jest bezpłatnie. 

 

 

 

 

 

 

 


