Wnioski złożone w naborze ogłoszonym przez LGD w ramach działania „Wdrażanie
Lokalnej strategii Rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”, będą podlegały
ocenie merytorycznej na podstawie następujących kryteriów:
KRYTERIUM MERYTORYCZNE
Racjonalność wydatków i możliwość realizacji celów działania
Wydatki są racjonalnie zaplanowane a ilość działań koniecznych do osiągnięcia
celów jest zadawalająca
Ilość działań koniecznych do osiągnięcia celów jest wystarczająca ale racjonalność
zaplanowanych wydatków jest wątpliwa
Wydatki są nieracjonalnie zaplanowane a ilość działań koniecznych do osiągnięcia
celów nie jest wystarczająca
Miejsce realizacji operacji
Realizacja w miejscowości liczącej poniżej 600 mieszkańców
Realizacja w miejscowości liczącej od 600 do 2000 mieszkańców
Realizacja w miejscowości liczącej powyżej 2000 mieszkańców
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Doświadczenie wnioskodawcy/ jego przedstawiciela w realizacji podobnych projektów
Duże - realizował 3 projekty
15
Średnie - realizował 2 projekty
10
Małe - realizował 1 projekt
6
Żadne – nie zrealizował żadnego projektu
0
Wykorzystanie lokalnych zasobów, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczych
Operacja w całości opiera się na wykorzystaniu lokalnych zasobów
15
Operacja w znacznej części dotyczy bezpośrednio wykorzystania zasobów
10
Operacja pośrednio dotyczy wykorzystania zasobów
5
Zasięg korzyści z realizacjo operacji
Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczą 3 gmin
Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczą 2 gmin
Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczą 1 gminy
Udział podmiotów w realizacji operacji
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem 2 podmiotów i więcej
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem 1 podmiotu
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę bez udziału innych podmiotów
Członkostwo wnioskodawcy lub jego przedstawiciela w LGD
Wnioskodawca jest członkiem LGD od założenia
Wnioskodawca jest członkiem LGD więcej niż 2 lata
Wnioskodawca jest członkiem LGD więcej niż rok
Wnioskodawca nie jest członkiem LGD
Udział wnioskodawcy lub jego przedstawiciela przy opracowaniu LSR
Wnioskodawca lub jego przedstawiciel brał czynny udział w opracowaniu LSR:
Był obecny na wszystkich spotkaniach
Był obecny na więcej niż 5 spotkaniach
Był obecny na mniej niż 5 spotkań
Nie brał udziału w spotkaniach
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Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania
w ramach LSR musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

