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Kryteria wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. 

 

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji własnych jest tożsama z procedurą dla pozostałych naborów. 

 

1. Kryteria zgodności z LSR 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ UDOSTĘPNIENIE  
I ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

 
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na obszarze PLGR oraz promocja 

zachowań proekologicznych 
LP Kryterium  Definicja Kryterium Sposób oceny* 

 

1. 

Operacja zakłada realizację celów głównych i 
szczegółowych LSR, poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika produktu określonego w LSR dla celu 
szczegółowego nr…….  
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr……. 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla celu szczegółowego 
nr…….  
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr……. 

  

2. 
Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 

Zgodnie w kartą pn.: 
Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 – 2020 ( załącznik nr 6a) 

 

3.  
Wnioskowana kwota pomocy na realizację 
operacji mieści się w limicie środków 
finansowych na jednego wnioskodawcę 
 

Pomoc na realizacje operacji przyznaje się do wysokości limitu, 
który w ramach realizacji programu wynosi…..zł. na jednego 
beneficjenta. 

 

4.  
Wnioskowana intensywność pomocy na 
realizację operacji  mieści się w limicie środków 
 

Pomoc na realizację operacji przyznaje się do wysokości limitu, 
określonego przez PLGR w LSR lub ogłoszeniu, 

 

 
Końcowa ocena zgodności z LSR. Projekt jest zgodny z LSR. 
 

 

 

2. Kryteria wg. lokalnych kryteriów wyboru  

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ UDOSTĘPNIENIE  
I ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

 
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na obszarze PLGR oraz promocja 

zachowań proekologicznych 

LP Nazwa kryterium Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  
na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, a 
dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 
oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, potwierdzające 
wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże 
się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
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zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, a 
dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż  
3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona  
z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, że 
właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty złożenia 
zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej 

operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną  
w ogłoszeniu o konkursie – 5 pkt. 

2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych dla danej 
operacji załączników zgodnie z listą załączników podaną w ogłoszeniu 
o konkursie - 0 pkt. 

3. 

Wpływ wartości 
wskaźników 
rezultatu  przyjętych 
w projekcie na 
osiągnięcie 
wskaźników 
realizacji LSR  
 
 
 

 
Punktacja:  
0; 1; 3; 10; 

15 
 

Max.15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR wskaźników 
rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu 
operacji z wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku: 
1. Liczba uczestników projektów proekologicznych: 

a) do 100 odbiorców – 1 pkt, 

b) 101 – 500 odbiorców  - 3 pkt, 

c) 501 – 1000 odbiorców – 10 pkt, 

d) Powyżej 1001 odbiorców 15 pkt, 
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 

wykazano wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, ich 
realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 

4. 

Promocja podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 
1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi dla 

PROW 2014-2020 oraz zakładać będzie informowanie o realizacji 
operacji ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
2014-2020 Stowarzyszenia PLGR – 5 pkt. 

2. Brak informacji o sposobie promocji  realizacji operacji  
ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-
2020 Stowarzyszenia PLGR - 0 pkt. 

5. 

Współpraca i 
partnerstwo 

 
Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max.15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca podał liczbę współpracujących instytucji  

i organizacji oraz załączył porozumienie lub pisemne potwierdzenie 
zdeklarowanej współpracy – 15 pkt.  

Premiowane będą projekty realizowane łącznie w partnerstwie/we  
współpracy z:  
a) organizacjami rybackimi z obszaru PLGR 
b) Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym 
c) publicznymi szkołami z obszaru PLGR 
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d) Morskim Instytutem Rybackim – PIB 
2. Nie przedstawiono informacji o liczbie podmiotów tworzących sieć 

współpracy lub nie załączono umów partnerskich / porozumień lub 
zapisy w umowie / porozumieniu są niezgodne  
z wytycznymi  – 0 pkt 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii należy przedłożyć stosowną umowę 
partnerstwa lub porozumienie podpisaną przez wszystkich partnerów.  
Partnerstwo ma na celu wspólną realizację operacji. W umowie partnerskiej 
lub porozumieniu obligatoryjnie muszą znaleźć się następujące zapisy:: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 
b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych 

zadań objętych tą operacją, 
c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera projektu), 
d) określenie roli partnera. 

6. 
Preferowana 
kategoria 
wnioskodawców 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawcą jest podmiot należący do następujących grup - 10 pkt: 

a) organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej  
2. Wnioskodawcą nie jest podmiot należący do w/w grup – 0 pkt. 

7. 

Grupa docelowa 
projektu   

 
Punktacja:  

0; 2; 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli 
1. Działania przewidziane w projekcie adresowane są do następujących 

grup.: 
a) młodzież szkolna,  
b) turyści, 
c) rybacy,  
d) przedsiębiorcy. 

2. Projekt adresowany do: 
a) do wszystkich grup – 5 pkt, 
b) do min. 2 grup – 2 pkt, 
c) do 1 z w/w grup lub we wniosku o dofinansowanie brak 

odpowiedniego opisu – 0 pkt. 
Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku w 
sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się przedsięwzięcia w 
preferowany zakres. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

8. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 8; 15 
 

Max.15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów 

innowacyjności.  
Innowacyjność polega na: 

a) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR, 

b) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności  
w proces rozwoju,  

c) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających 
poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

d) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 15 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 8 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali 

mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt 
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie  
w przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę precyzyjnej informacji o 
dotychczasowym niewystępowaniu na danym obszarze proponowanych 
przez niego rozwiązań, wraz ze wskazaniem sposobu ustalenia przez niego 
ww. stanu rzeczy.. 
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9. 

Wartość 
merytoryczna 
przedsięwzięcia 
i metody jego  
realizacji 

 
Punktacja:  

0; 7; 15 
 

Max.15 

Kryterium jest punktowane jeżeli 
1. Możliwa jest ocena opisanego we wniosku zakresu pod kontem:  

a) adekwatność i atrakcyjność zaproponowanych form, metod,  
instrumentów lub narzędzi edukacyjnych  
do zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych, specyfiki grupy 
docelowej i tematyki określonej w konkursie, w kontekście 
realizacji założonych celów edukacyjnych; 

b) wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań; 
c) aktualność przekazywanych treści edukacyjnych; 
d) plan zaproponowanych działań oraz możliwość ich realizacji przy 

zakładanych zasobach i środkach; 
2. Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
a) wyróżniający – 15 pkt, 
b) nie budzący wątpliwości – 7 pkt, 
c) budzący wątpliwości lub brak odpowiedniego opisu – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku w 
sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się przedsięwzięcia w 
preferowany zakres. 

10. 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 
zidentyfikowaną w 
LSR 

 
Punktacja:  

0; 2; 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli 
1. Wykazano pozytywne oddziaływanie operacji na min. dwie  

ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych: dzieci i młodzież, osoby 
niepełnosprawne oraz osoby starsze na obszarze LSR – 5 pkt. 

2. Wykazano pozytywne oddziaływanie operacji na jedną z w/w grup 
defaworyzowanych na obszarze LSR – 2 pkt. 

3. Brak oddziaływania operacji na w/w grupy defaworyzowane  
na obszarze LSR – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku  
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się przedsięwzięcia w 
preferowany zakres.                                          

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.4: ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ORAZ PROFESJONALIZACJA 
DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 
Przedsięwzięcie 1.4.1 Wspieranie organizacji pozarządowych oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji 

pozarządowych  

LP Nazwa kryterium Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1.  

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  
na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, a 
dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 
oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, potwierdzające 
wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże 
się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, a 
dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
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dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 
 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż  
3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona  
z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, że 
właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty złożenia 
zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej 

operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną  
w ogłoszeniu o konkursie – 5 pkt., 

2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych dla danej 
operacji załączników zgodnie z listą załączników podaną  
w ogłoszeniu o konkursie - 0 pkt. 

3. 

Wpływ wartości 
wskaźników 
rezultatu  
przyjętych w 
projekcie na 
osiągnięcie 
wskaźników 
realizacji LSR  
 
 
 

 
Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR wskaźników 
rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu 
operacji z wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku 
1. Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie  

w ramach wspartych inicjatyw, w tym zajmujących się grupami 
defaworyzowanymi: 

a) do 5 – 3 pkt. 

b) od 5 do 10  – 5 pkt. 

c) powyżej 10 – 10 pkt. 
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 

wykazano wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, ich 
realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 
1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi dla 

PROW 2014-2020 oraz zakładać będzie informowanie  
o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR – 5 pkt. 

2. Brak informacji o sposobie promocji  realizacji operacji  
ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-
2020 Stowarzyszenia PLGR - 0 pkt. 

5. 

Współpraca i 
partnerstwo 

 
Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca podał liczbę współpracujących instytucji  

i organizacji oraz załączył porozumienie lub pisemne potwierdzenie 
zdeklarowanej współpracy przez współrealizatora programu – 15 pkt. 

Premiowane będą projekty realizowane łącznie w partnerstwie z:  
a) z Powiatem Puckim  
b) z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych 
c) z min. 1 instytucją / organizacją działającą na rzecz grup 

defaworyzowanych 
2. Nie przedstawiono informacji o liczbie partnerów lub zapisy  

w umowie / porozumieniu są niezgodne z wytycznymi  – 0 pkt 
Aby otrzymać punkty w tej kategorii należy przedłożyć stosowną umowę 
partnerstwa lub porozumienie podpisaną przez wszystkich partnerów. W 



6 
  

umowie partnerskiej lub porozumieniu obligatoryjnie muszą znaleźć się 
następujące zapisy: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 

b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych 
zadań objętych tą operacją, 

c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera projektu), 

d) określenie roli partnera. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

6. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 3; 10 
 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
innowacyjności.  
Innowacyjność polega na: 

a) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR, 

b) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności  
w proces rozwoju,  

c) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających 
poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

d) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. Zakres 
obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 3 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali 

mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt 
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie  
w przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę precyzyjnej informacji o 
dotychczasowym niewystępowaniu na danym obszarze proponowanych 
przez niego rozwiązań, wraz ze wskazaniem sposobu ustalenia przez niego 
ww. stanu rzeczy. 

7. 

Preferowana 
kategoria 
wnioskodawców 

 
Punktacja:  
0; 10; 20 

 
Max 20 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawcą jest podmiot należący do następujących grup : 

a) organizacja pozarządowa nie prowadząca działalności 
gospodarczej – 10 pkt, 

b) organizacja pozarządowa zrzeszające przedstawicieli sektora 
społecznego, publicznego i gospodarczego – 10 pkt. 

Punkty się sumują. 
2. Wnioskodawcą nie jest podmiot należący do w/w grup – 0 pkt. 

8. 

Wartość 
merytoryczna 
przedsięwzięcia 
i metody jego  
realizacji 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Możliwa jest ocena opisanego we wniosku zakresu operacji  

z punktu widzenia:  
a) adekwatności i atrakcyjności zaproponowanych form, metod,  

instrumentów lub narzędzi wsparcia w stosunku  
do zidentyfikowanych potrzeb, specyfiki grupy celowej  
i tematyki określonej w konkursie, w kontekście realizacji 
założonych celów LSR, 

b) wartości i poprawności merytorycznej proponowanych działań, 
c) planu zaproponowanych działań, możliwości ich realizacji przy 

zakładanych zasobach i środkach. 
2. Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
a) wyróżniający – 10 pkt, 
b) nie budzący wątpliwości – 5 pkt, 
c) budzący wątpliwości lub brak odpowiedniego opisu – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku  
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie  
się przedsięwzięcia w preferowany zakres. 
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9. 

Zakres zgodny z 
potrzebami 
określonymi w 
LSR 
(preferowane 
kategorie operacji) 

 
 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Podana tematyka działań w ramach projektu, wpisuje się  

we wszystkie preferowane kategorie operacji – 10 pkt. 
a) Profesjonalizacja pracowników i członków organizacji 

pozarządowych na obszarze PLGR, w tym organizacji działających 
na rzecz wykluczonych poprzez szkolenia  
i doradztwo, 

b) Zapewnienie doradztwa prawnego i księgowego dla organizacji 
pozarządowych na obszarze PLGR, 

c) Zapewnienie miejsca spotkań organizacji pozarządowych  
na obszarze PLGR w 2 lokalizacjach, 

2. Opisana problematyka działań projektu nie wpisuję się  
w preferowane kategorie operacji – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku  
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie  
się przedsięwzięcia w preferowany zakres. 

10. 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 
zidentyfikowaną w 
LSR 

Punktacja:  
0; 2; 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli 
1. Wykazano pozytywne oddziaływanie operacji na min. dwie  

ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych: dzieci i młodzież, osoby 
niepełnosprawne oraz osoby starsze na obszarze LSR od 2 do 5 pkt. 

2. Wykazano pozytywne oddziaływanie operacji na jedną z w/w grup 
defaworyzowanych na obszarze LSR – 2 pkt. 

3. Brak oddziaływania operacji na w/w grupy defaworyzowane  
na obszarze LSR – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku  
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się przedsięwzięcia w 
preferowany zakres.                                          

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 


