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KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW 

Przedsięwzięcie: 1.1.2 Działania wzmacniające kompetencje i 

umiejętności mieszkańców w zakresie innowacyjnych form organizacji 

czasu wolnego 

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1. Grupę docelową  operacji stanowią 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych takich jak kobiety, 

oraz osoby do 35 lat 

Preferowane są operacje dedykowane jak 

najszerszej grupie defaworyzowanej  

Grupę docelową projektu 

stanowią wyłącznie kobiety – 6 

pkt 

Grupę docelową projektu 

stanowią kobiety i osoby do 35 

lat – 5 pkt 

Grupę docelową projektu 

stanowią pozostałe grupy  

wiekowe mieszkańców – 3 pkt 

Brak animatorów obiektów 

kulturalnych na obszarach 

wiejskich  wskazuje na 

potrzebę wykształcenia 

takiego zasobu, naturalną 

grupa odbiorczą takich 

działań mogą być kobiety na 

co dzień wychowujące 

własne dzieci, które z 

czasem mogą podjąć się 

komercyjnie takiej 

działalności. Preferowanie 

ludzi młodych uzasadnione 

jest natomiast naturalną ich 

kreatywnością i znajomością 

potrzeb w zakresie 

zagospodarowania czasu 

wolnego ludzi młodych.  

2. Kolejny projekt składany przez 

wnioskodawcę 
Preferowani są wnioskodawcy, którzy 

wcześniej nie uzyskali dotacji w ramach 

realizacji LSR 2016-2023 

Pierwszy projekt -  5 pkt 

Drugi i kolejny projekt - 0 pkt 

Ze względu na ograniczony 

budżet LSR i duża liczbę 

organizacji społecznych   

uzasadnionym jest 

umożliwienie otrzymania 

wsparcia jak najszerszemu 

gronu odbiorców. 

3. Zakres oddziaływania operacji 

 

Preferowane są operacje skierowane do 

większej liczby odbiorców 

Zakłada się udział powyżej 51 

osób – 10 pkt 

Zakłada się udział od 31 do 50 

osób – 7 pkt 

Zakłada się udział od 15 do 30 

osób – 3 pkt 

Zakłada się udział poniżej 15 

osób  – 1 pkt 

Efektywność interwencji 

wymaga wspierania 

operacji, które będą 

skierowane do jak 

największej liczby 

odbiorców. Kryterium 

bezpośrednio wpływa na 

wskaźnik rezultatu.  
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4. Komplementarność projektu z 

innymi 

przedsięwzięciami lokalnej 

społeczności LGD 

Preferuje się operacje komplementarne z 

inicjatywami realizowanymi przez 

społeczność lokalną lub umożlwiającymi 

lepsze wykorzystanie infrastruktury 

rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej.   

Występuje komplementarność -  

3 pkt 

Brak komplementarności - 0 pkt 

(Obowiązkiem wnioskodawcy 

jest wykazanie komplanarności ) 

Dla dobrego wykorzystania 

infrastruktury społecznej 

celowym jest zintegrowanie 

innych projektów, które 

będą służyły ich ożywieniu, 

gdyż dotychczas głównie 

realizowano projekty 

infrastrukturalne, jednak 

same warunki nie 

rozwiązały problemu 

słabego zagospodarowania 

czasu wolnego.   

5. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

Kryterium pozwoli podnieść 

jakość składanych 

wniosków, gdyż 

doświadczenia z wdrażania 

poprzedniej  strategii 

wskazują,  że zdarzały się 

projekty na które 

odmawiano podpisania 

umowy lub odmawiano 

wypłaty płatności. 

Jednocześnie skorzystanie z 

doradztwa może usprawnić 

proces wdrażania strategii, 

oraz łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa.  

6. Innowacyjność operacji  
Innowacyjność oznacza zastosowanie lub 

wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod 

organizacji lub marketingu poprzez 

praktyczne wykorzystanie lokalnych 

zasobów charakterystycznych dla obszaru 

LGD  (przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Za 

innowacyjność uznaje się również 

nowatorskie metody promocji produktów i 

usług, w szczególności tych 

wykorzystujących rozszerzoną 

rzeczywistość. Rozszerzona 

rzeczywistość (augmented reality) to 

łączenie obrazu realnego świata z 

elementami wirtualnymi, 

wygenerowanymi komputerowo. Pozwala 

na uzupełnienie postrzegania świata 

– brak innowacyjności – 0 pkt  

– innowacyjność na poziomie 

sołectwa –  3 pkt 

– innowacyjność na poziomie 

gminy – 6 pkt 

– innowacyjność na poziomie 

obszaru LGD – 10 pkt 

(na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek jasnego 

przedstawienia innowacyjności 

operacji)    

Innowacyjność ma kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru LGD, niezależnie od 

tego jakich działań dotyczy. 

Preferowanie projektów 

innowacyjnych rodzi 

nadzieję związane z 

powstaniem wartości 

dodanej, nie tylko dla grupy 

docelowej danej operacji, ale 

dla całego obszaru LGD. 

Kreowanie innowacyjności 

może dać przewagę 

względem bardziej 

konkurencyjnego otoczenia 

w zakresie 

przedsiębiorczości i 
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rzeczywistego o dodatkowe elementy. 
Mogą to być elementy czysto 

informacyjne jak również spełniające rolę 

marketingową i promocyjną. 

spędzania czasu wolnego.  

 

Przedsięwzięcie: 1.1.3 Organizacja wydarzeń integrujących lokalną 

społeczność w oparciu o lokalne zasoby  

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1.. Operacja realizowana w 

partnerstwie  

Preferowane są operacje w ramach, 

których zakłada się współpracę różnych 

partnerów z terenu LGD. 

Pod pojęciem partnera rozumie się 

organizacje społeczne, jednostki, sektora 

finansów publicznych, lub 

przedsiębiorstwa.  

Współpraca 3 i więcej 

partnerów– 6 pkt 

Współpraca 2 partnerów – 4 pkt 

Współpraca z 1 partnerem – 2 

pkt 

Brak współpracy – 0 pkt 
(W celu udokumentowania 

współpracy należy do wniosku 

dołączyć deklarację współpracy) 

Kryterium wpływa na 

poprawę integracji 

społecznej obszaru i lepsze 

wykorzystanie zasobów 

ludzkich jakim dysponują 

liczne organizacje 

społeczne.  

2. Kolejny projekt składany przez 

wnioskodawcę 
Preferowani są wnioskodawcy, którzy 

wcześniej nie uzyskali dotacji w ramach 

realizacji LSR 2016-2023 

Pierwszy projekt -  5 pkt 

Drugi i kolejny projekt - 0 pkt 

Ze względu na ograniczony 

budżet LSR i duża liczbę 

organizacji społecznych   

uzasadnionym jest 

umożliwienie otrzymania 

wsparcia jak najszerszemu 

gronu odbiorców. 

3. Zakres oddziaływania operacji 

Preferowane są operacje skierowane do 

większej liczby odbiorców 

Zakłada się udział powyżej 300 

osób – 10 pkt 

Zakłada się udział od 101 do 

299 osób – 7 pkt 

Zakłada się udział poniżej 100 

osób  – 3 pkt 

Efektywność interwencji 

wymaga wspierania 

operacji, które będą 

skierowane do jak 

największej liczby 

odbiorców. Kryterium 

bezpośrednio wpływa na 

wskaźnik rezultatu. 

4. Wykorzystanie zasobów lokalnych 
Preferuje się operacje, które bazują na 

zasobach lokalnych, tj. produktach, 

usługach wytwarzanych na terenie LGD w 

szczególności wykorzystuje się w projekcie 

infrastrukturę społeczną 

wybudowaną/zmodernizowaną w ramach 

PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020  

W projekcie będzie 

wykorzystana infrastruktura 

oraz inne zasoby lokalne -  6 pkt 

W projekcie będą wykorzystane 

zasoby lokalne inne niż 

infrastruktura 

wybudowana/zmodernizowana 

w ramach PROW - 4 pkt 

Brak wykorzystania zasobów 

lokalnych – 0 pkt. 
(Obowiązkiem wnioskodawcy jest 

wykazanie wykorzystania zasobów) 

Kryterium wpłynie na 

poprawę wykorzystania 

zasobów lokalnych, ich 

lepszą promocję. Pozwoli 

ożywić infrastrukturę 

wybudowaną ze środków 

unijnych.  
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5. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

Kryterium pozwoli podnieść 

jakość składanych 

wniosków, gdyż 

doświadczenia z wdrażania 

poprzedniej  strategii 

wskazują,  że zdarzały się 

projekty na które 

odmawiano podpisania 

umowy lub odmawiano 

wypłaty płatności. 

Jednocześnie skorzystanie z 

doradztwa może usprawnić 

proces wdrażania strategii, 

oraz łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa. 

6. Lokalizacja operacji  

Preferowane są operacje poza 

miejscowościami będącymi siedzibami 

gminy, oraz w miejscowościach o liczbie 

mieszkańców poniżej średniej dla LGD. 

Średnia liczba mieszkańców w 

miejscowości  na terenie LGD wynosi 415 

osób wg stanu na koniec 2014 r. i jest 

stała w całym okresie wdrażania LSR. 

Operacja realizowana w 

miejscowości poniżej średniej 

liczby mieszkańców – 10 pkt 

Operacja realizowana w 

pozostałych miejscowościach – 

5 pkt 
(W przypadku realizacji operacji 

wykraczającej poza obszar jednej 

miejscowości przyznaje się max. 

liczbę punktów) 

Kryterium jest uzasadnione 

najgorszą oferta spędzania 

czasu wolnego w 

mniejszych 

miejscowościach, poza 

ośrodkami gminnymi.  

Będzie sprzyjało poprawie 

dostępności .  

7. Innowacyjność operacji  
Innowacyjność oznacza zastosowanie lub 

wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod 

organizacji lub marketingu poprzez 

praktyczne wykorzystanie lokalnych 

zasobów charakterystycznych dla obszaru 

LGD  (przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Za 

innowacyjność uznaje się również 

nowatorskie metody promocji produktów i 

usług, w szczególności tych 

wykorzystujących rozszerzoną 

rzeczywistość. Rozszerzona 

rzeczywistość (augmented reality) to 

łączenie obrazu realnego świata z 

elementami wirtualnymi, 

wygenerowanymi komputerowo. Pozwala 

na uzupełnienie postrzegania świata 

rzeczywistego o dodatkowe elementy. 
Mogą to być elementy czysto 

informacyjne jak również spełniające rolę 

marketingową i promocyjną. 

– brak innowacyjności – 0 pkt  

– innowacyjność na poziomie 

sołectwa –  3 pkt 

– innowacyjność na poziomie 

gminy – 6 pkt 

– innowacyjność na poziomie 

obszaru LGD – 10 pkt 

(na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek jasnego 

przedstawienia innowacyjności 

operacji)    

Innowacyjność ma kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru LGD, niezależnie od 

tego jakich działań dotyczy. 

Preferowanie projektów 

innowacyjnych rodzi 

nadzieję związane z 

powstaniem wartości 

dodanej, nie tylko dla grupy 

docelowej danej operacji, ale 

dla całego obszaru LGD. 

Kreowanie innowacyjności 

może dać przewagę 

względem bardziej 

konkurencyjnego otoczenia 

w zakresie 

przedsiębiorczości i 

spędzania czasu wolnego. 
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Przedsięwzięcie: 1.2.2 Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym 

wnoszącym wkład w zachowanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa  

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1. Operacja realizowana w 

partnerstwie  

Preferowane są operacje w ramach, 

których zakłada się współpracę różnych 

partnerów z terenu LGD. 

Pod pojęciem partnera rozumie się 

organizacje społeczne, jednostki, sektora 

finansów publicznych, lub 

przedsiębiorstwa.  

Współpraca 3 i więcej 

partnerów– 6 pkt 

Współpraca 2 partnerów – 4 pkt 

Współpraca z 1 partnerem – 2 

pkt 

Brak współpracy – 0 pkt 
(W celu udokumentowania 

współpracy należy do wniosku 

dołączyć deklarację współpracy) 

Kryterium wpływa na 

poprawę integracji 

społecznej obszaru i lepsze 

wykorzystanie zasobów 

ludzkich jakim dysponują 

liczne organizacje 

społeczne. 

2. Kolejny projekt składany przez 

wnioskodawcę 
Preferowani są wnioskodawcy, którzy 

wcześniej nie uzyskali dotacji w ramach 

realizacji LSR 2016-2023 

Pierwszy projekt -  5 pkt 

Drugi i kolejny projekt - 0 pkt 

Ze względu na ograniczony 

budżet LSR i duża liczbę 

organizacji społecznych   

uzasadnionym jest 

umożliwienie otrzymania 

wsparcia jak najszerszemu 

gronu odbiorców. 

3. Zakres oddziaływania operacji 

Preferowane są operacje skierowane do 

większej liczby odbiorców 

Zakłada się udział powyżej 300 

osób – 6 pkt 

Zakłada się udział od 101 do 

299 osób – 4 pkt 

Zakłada się udział poniżej 100 

osób  – 2 pkt 

Efektywność interwencji 

wymaga wspierania 

operacji, które będą 

skierowane do jak 

największej liczby 

odbiorców. Kryterium 

bezpośrednio wpływa na 

wskaźnik rezultatu. 

4. W ramach operacji zakłada się 

organizacje warsztatów/pokazów lub 

innych form dedykowanych 

wyłącznie dzieciom i młodzieży do 26 

lat 

 

 
Preferowane są operacje zawierające 

elementy dedykowane dzieciom i 

młodzieży do 26 lat  

Zakłada się realizację 

warsztatów/pokazów dla dzieci i 

młodzieży do 26 lat -  6 pkt 

Nie zakłada się realizację 

warsztatów/pokazów dla dzieci i 

młodzieży do 26 lat– 0 pkt. 

 

Kryterium jest uzasadnione, 

ze względu że grupę 

defaworyzowaną stanowią 

dzieci i młodzież, a to 

właśnie w ich przypadku 

tożsamość kulturowa jest 

najsłabsza.   

5. Operacja przyczynia się do 

zachowania lokalnego dziedzictwa 

kulinarnego 

 

Preferowane są operacje 

wykorzystujące spożywcze  produkty 

lokalne charakterystyczne dla LGD 

takie jak: ser smażony, mleko, miód, 

wieprzowinę.   

Zakłada się wykorzystanie co 

najmniej jednego z 

wymienionych produktów 

lokalnych – 10 pkt 

Brak wykorzystania produktów 

lokalnych – 3 pkt 

Kryterium jest uzasadnione 

ze względu na słabe 

wykorzystanie lokalnego 

dziedzictwa, słabą promocje 

produktów i usług 

lokalnych, a obszar ma 

bogate szczególnie 

dziedzictwo kulinarne. 
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6. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

Kryterium pozwoli podnieść 

jakość składanych 

wniosków, gdyż 

doświadczenia z wdrażania 

poprzedniej  strategii 

wskazują,  że zdarzały się 

projekty na które 

odmawiano podpisania 

umowy lub odmawiano 

wypłaty płatności. 

Jednocześnie skorzystanie z 

doradztwa może usprawnić 

proces wdrażania strategii, 

oraz łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa. 

7. Lokalizacja operacji  

Preferowane są operacje poza 

miejscowościami będącymi siedzibami 

gminy, oraz w miejscowościach o liczbie 

mieszkańców poniżej średniej dla LGD. 

Średnia liczba mieszkańców w 

miejscowości  na terenie LGD wynosi 415 

osób wg stanu na koniec 2014 r. i jest 

stała w całym okresie wdrażania LSR. 

Operacja realizowana w 

miejscowości poniżej średniej 

liczby mieszkańców – 10 pkt 

Operacja realizowana w 

pozostałych miejscowościach – 

5 pkt 
(W przypadku realizacji operacji 

wykraczającej poza obszar jednej 

miejscowości przyznaje się max. 

liczbę punktów) 

Kryterium jest uzasadnione 

najgorszą oferta spędzania 

czasu wolnego w 

mniejszych 

miejscowościach, poza 

ośrodkami gminnymi.  

Będzie sprzyjało poprawie 

dostępności . 

 

 

Przedsięwzięcie: 1.3.1  Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie kształtowania 

świadomości ekologicznej i klimatycznej 

Kryterium: 
Możliwa punktacja  

ocenianej operacji 

Adekwatność do 

diagnozy 

1. Operacja realizowana w 

partnerstwie  

Preferowane są operacje w ramach, 

których zakłada się współpracę różnych 

partnerów z terenu LGD. 

Pod pojęciem partnera rozumie się 

organizacje społeczne, jednostki, sektora 

finansów publicznych, lub 

przedsiębiorstwa.  

Współpraca 3 i więcej 

partnerów– 6 pkt 

Współpraca 2 partnerów – 4 pkt 

Współpraca z 1 partnerem – 2 

pkt 

Brak współpracy – 0 pkt 
(W celu udokumentowania 

współpracy należy do wniosku 

dołączyć deklarację współpracy) 

Kryterium wpływa na 

poprawę integracji 

społecznej obszaru i lepsze 

wykorzystanie zasobów 

ludzkich jakim dysponują 

liczne organizacje 

społeczne. 

2. Kolejny projekt składany przez 

wnioskodawcę 
Preferowani są wnioskodawcy, którzy 

wcześniej nie uzyskali dotacji w ramach 

realizacji LSR 2016-2023 

Pierwszy projekt -  5 pkt 

Drugi i kolejny projekt - 0 pkt 

Ze względu na ograniczony 

budżet LSR i duża liczbę 

organizacji społecznych   

uzasadnionym jest 

umożliwienie otrzymania 

wsparcia jak najszerszemu 

gronu odbiorców. 
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3. Zakres oddziaływania operacji 

Preferowane są operacje skierowane do 

większej liczby odbiorców 

Zakłada się udział powyżej 300 

osób – 10 pkt 

Zakłada się udział od 101 do 

299 osób – 7 pkt 

Zakłada się udział poniżej 100 

osób  – 3 pkt 

Efektywność interwencji 

wymaga wspierania 

operacji, które będą 

skierowane do jak 

największej liczby 

odbiorców. Kryterium 

bezpośrednio wpływa na 

wskaźnik rezultatu. 

4. Zintegrowany charakter realizacji 

operacji  
 

 

Preferowane są operacje wykorzystujące 

zróżnicowane metody kształtowania 

świadomości ekologicznej i klimatycznej  

Zakłada się organizację co 

najmniej imprezy, warsztatów 

oraz konkursu dla dzieci -  10 

pkt 
Zakłada się organizację co 

najmniej imprezy oraz konkursu 

dla dzieci - 6 pkt 

Zakłada się organizacje samej 

imprezy – 3 pkt. 

 

Poprawa świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

wymaga zintegrowanych 

działań, które będą 

atrakcyjne i skuteczne dla 

jak najszerszej grup 

odbiorczej. Kształtowanie 

właściwych postaw 

najłatwiejsze jest wśród 

ludzi młodych, szczególnie 

dzieci i które mogą 

przenosić dobre wzorce na 

starszych.  

5. Korzystanie z doradztwa LGD 

Preferowani będą wnioskodawcy 

korzystający z doradztwa i szkoleń 

zapewnianych przez LGD w zakresie 

przygotowania wniosków 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku i brał 

udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu – 6 pkt 

Wnioskodawca brał udział w 

przynajmniej jednym szkoleniu 

– 3 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa LGD na etapie 

przygotowywania wniosku – 1 

pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/  na etapie 

przygotowywania wniosku i nie 

brał udziału w szkoleniu – 0 pkt 

Kryterium pozwoli podnieść 

jakość składanych 

wniosków, gdyż 

doświadczenia z wdrażania 

poprzedniej  strategii 

wskazują,  że zdarzały się 

projekty na które 

odmawiano podpisania 

umowy lub odmawiano 

wypłaty płatności. 

Jednocześnie skorzystanie z 

doradztwa może usprawnić 

proces wdrażania strategii, 

oraz łagodzić skutki 

skomplikowanego i 

niestabilnego prawa. 

6. Innowacyjność operacji  
Innowacyjność oznacza zastosowanie lub 

wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod 

organizacji lub marketingu poprzez 

praktyczne wykorzystanie lokalnych 

zasobów charakterystycznych dla obszaru 

LGD  (przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych). Za 

innowacyjność uznaje się również 

nowatorskie metody promocji produktów i 

usług, w szczególności tych 

wykorzystujących rozszerzoną 

rzeczywistość. Rozszerzona 

rzeczywistość (augmented reality) to 

łączenie obrazu realnego świata z 

elementami wirtualnymi, 

wygenerowanymi komputerowo. Pozwala 

na uzupełnienie postrzegania świata 

– brak innowacyjności – 0 pkt  

– innowacyjność na poziomie 

sołectwa –  3 pkt 

– innowacyjność na poziomie 

gminy – 6 pkt 

– innowacyjność na poziomie 

obszaru LGD – 10 pkt 

(na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek jasnego 

przedstawienia innowacyjności 

operacji)    

Innowacyjność ma kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru LGD, niezależnie od 

tego jakich działań dotyczy. 

Preferowanie projektów 

innowacyjnych rodzi 

nadzieję związane z 

powstaniem wartości 

dodanej, nie tylko dla grupy 

docelowej danej operacji, ale 

dla całego obszaru LGD. 

Kreowanie innowacyjności 

może dać przewagę 

względem bardziej 

konkurencyjnego otoczenia 

w zakresie 

przedsiębiorczości i 

spędzania czasu wolnego. 
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rzeczywistego o dodatkowe elementy. 
Mogą to być elementy czysto 

informacyjne jak również spełniające rolę 

marketingową i promocyjną. 

  Aktualizacja/zmiana kryteriów jest realizowana zgodnie z Procedurą Aktualizacji 

LSR. 

    


