
Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadą przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 

NABÓR 6/2017 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.3 Poprawa stanu, zachowanie i eksponowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki 

 

1. 

 

Potencjał 

wnioskodawcy 

umożliwiający 

realizację 

projektu 

Preferowane są operacje 

realizowane przez 

wnioskodawcę, który 

posiada doświadczenie w 

realizacji projektów o 

charakterze podobnym do 

operacji, którą zamierza 

realizować oraz posiada 

zasoby odpowiednie do 

przedmiotu operacji 

Rodzaj kryterium: 

ILOŚĆIOWE 
(jednoznaczne) 

W ramach kryterium oceniana jest 

zdolność Wnioskodawcy do 

zapewnienia prawidłowej i 

efektywnej realizacji operacji, czyli 

jej realizacji zgodnie z założonymi 

celami i harmonogramem, co 

pozwoli tym samym zabezpieczyć 

realizację celów i wskaźników LSR. 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie oświadczenia 

załączonego przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie 

wsparcia 

2) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze 

oznacza, że wnioskodawca: 

 zrealizował samodzielnie (zakończone projekty z wypłaconymi 

środkami), co najmniej 1 projekt finansowany lub 

współfinansowany ze środków pochodzących z funduszy 

europejskich, lub 

 zrealizował wspólnie z innym podmiotem/podmiotami, co 

najmniej 2 projekty finansowane lub współfinansowane ze 

środków pochodzących z funduszy europejskich 

3) Zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, oznaczają, że 

wnioskodawca:  

 posiada zasoby organizacyjne niezbędne do realizacji 

przedmiotu operacji. Wnioskodawca powinien wykazać, że ma 

możliwość zrealizować cele i zakres realizowanej operacji 

zgodnie z założonym planem 

2. Wysokość 

wkładu 

własnego 

Wnioskodawcy* 

Preferowane są operacje, w 

których wkład własny 

Wnioskodawcy jest wyższy 

od wymaganego 

rozporządzeniem wkładu 

minimalnego powyżej 30% 

Rodzaj kryterium: 

ILOŚĆIOWE 
(jednoznaczne) 

W ramach kryterium badany jest 

poziom wkładu własnego 

Wnioskodawcy, który realizując 

operacje może z własnych środków 

zwiększyć jej koszty, co przyczyni 

się do efektywniejszej realizacji 

wskaźników i celów LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

 

 

3. Promocja 

walorów: 

historycznego, 

przyrodniczego, 

architektoniczne

Preferowane są operacje, 

których realizacja przyczyni 

się do promocji wszystkich 4 

walorów obszaru objętego 

LSR 

W ramach kryterium oceniany jest 

wpływ operacji na promocje 

najważniejszych walorów obszaru 

objętego LSR, co ma na celu wybór 

projektów, które w najlepszy sposób 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

2) Przez promocję walorów obszaru objętego LSR, należy rozumieć: 

 promocje walorów historycznych, w tym min.: muzea, obiekty 



go, kulturowego 

obszaru 

objętego LSR** 

Rodzaj kryterium: 

JAKOŚCIOWE 

(uznaniowe) 

ukazują turystom atrakcje znajdujące 

się na terenie naszego regionu, co z 

kolei przyczyni się do lepszej 

realizacji celów i wskaźników LSR 

historyczno-wojskowych, miejsca i muzea martyrologii, 

 promocje walorów przyrodniczych, w tym min.: osobliwości 

flory i fauny, krajobraz, rzeźba terenu, skałki i grupy skalne, 

wąwozy, doliny i przełomy rzeczne, źródła, obiekty geologiczne, 

parki zabytkowe, muzea i zbiory przyrodnicze, ogrody 

botaniczne, szlaki turystyczne 

 promocje walorów architektonicznych, w tym min.: zabytki 

architektury sakralnej i świeckiej, zabytki budownictwa, obiekty 

unikatowe 

 promocje walorów kulturowych, w tym min.: dobra kultury, 

folklor, obiekty kultury, imprezy kulturalne, lokalne zwyczaje i 

obyczaje 

4. Wielkość 

miejscowości na 

terenie której 

projekt będzie 

realizowany*** 

Preferowane są projekty 

realizowane w miejscowości 

do 500 mieszkańców 

(włącznie) 

Rodzaj kryterium: 

ILOŚĆIOWE 
(jednoznaczne) 

W ramach kryterium badana jest 

wielkość miejscowości, w której 

projekt będzie realizowany. 

Powyższe podejście ma na celu 

zwiększenie aktywności 

mieszkańców najmniejszych 

miejscowości obszaru objętego LSR 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia (zgodnie z informacją zawartą w pkt. Miejsce realizacji 

operacji) 

 

 

5. Innowacyjny 

charakter 

projektu**** 

Preferowane są projekty 

innowacyjny na skalę 

województwa 

podkarpackiego 

Rodzaj kryterium: 

JAKOŚCIOWE 

(uznaniowe) 

W ramach kryterium badany jest 

stopień innowacyjności operacji. 

Większa innowacyjności przyczyni 

się do skuteczniejszego wdrażania 

LSR i realizacji jej celów i 

wskaźników 

1) Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

2) Wniosek można uznać za innowacyjny, gdy spełnia warunki 

przedstawione w definicji innowacyjności ujętej w Rozdziale VI 

LSR 

 

 

* Kryterium nie ma zastosowania w niniejszym naborze !!! 

** Oceny kryterium dokonuje się na podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie wsparcia oraz w „Informacji 

Wnioskodawcy o promocji walorów obszaru objętego LSR i innowacyjności projektu” 

***stan na 31.12.2013 rok – dane pozyskane z urzędów gmin 

**** Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych. Oceny kryterium 

dokonuje się na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie wsparcia oraz w „Informacji Wnioskodawcy  

o promocji walorów obszaru objętego LSR i innowacyjności projektu” 

 


