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Kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, 

na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji w ramach LSR operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  

,,Odnowa i rozwój wsi" 

 

Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Wielkopolska    

z Wyobraźnią" 

Kryteria ogólne 

− Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju? 

− czy wniosek złożono na obowiązującym formularzu? 

− czy do wniosku załączono wszystkie dokumenty niezbędne do wyboru operacji, zgodnie      

z wykazem podanym w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc za 

pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"? 

− czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego 

LSR? 

− czy operacja jest zgodna z zakresem przynajmniej jednego Przedsięwzięcia (PI – PIV) 

planowanego w ramach LSR? 

 

Kryteria szczegółowe 

− czy rodzaj wnioskodawcy odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach danego 

działania? 

− czy wnioskowana kwota dotacji odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach 

danego działania? 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

W odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania "Odnowa i rozwój wsi" brane pod uwagę będą następujące kryteria oceny: 
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Przedsięwzięcie: PI - Rozwijamy się, uczymy i bawimy 

1. Zakres operacji: 

Operacje dotyczące: 

- remontu i wyposażenia świetlic, sal i klubów wiejskich – 50 pkt, 

- budowy, modernizacji i wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 50 pkt, 

- remontu, budowy i wyposażenia obiektów sportowych – 50 pkt, 

- poprawy bazy rekreacyjnej – 50 pkt, 

- oraz inne operacje związane z terenami lub/i obiektami dostępnymi publicznie, których 

realizacja wpływa pozytywnie na podwyższenie jakości życia na wsi – 50 pkt, 

2. Kolejny projekt składany przez wnioskodawcę: 

- pierwszy projekt (wnioskodawca wcześniej nie uzyskał dotacji w ramach działania)               

– 10 pkt, 

- drugi i kolejne projekty – 0 pkt. 

3. Udział w szkoleniach: 

- wnioskodawca brał udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez LGD – 10 pkt. 
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