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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie  

 

 

Kryteria dla przedsięwzięcia 3.1.1. „Odnowione dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej ocalone od zapomnienia” 

 

Lp.  Nazwa kryterium Punktacja  

1. Doświadczenie 

wnioskodawcy  

w zakresie realizacji 

projektów  

10 pkt –  wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie  

w realizacji projektów  

0 pkt –    wnioskodawca nie posiada udokumentowanego doświadczenia  

w realizacji projektów  

2. Partnerstwo lokalne w 

realizacji projektu 

5 pkt –    projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową 

lub grupą nieformalną lub jednostką samorządu lokalnego 

(porozumienie o partnerstwie) 

0 pkt –    projekt nie jest realizowany w partnerstwie (porozumienie o 

partnerstwie) 

3. Planowana operacja 

zakłada realizację 

celów środowiskowych 

lub klimatycznych  

 

5 pkt –      planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub 

     klimatycznych – zastosowanie metod i surowców przyjaznych 

     ludziom i środowisku naturalnemu (opisane we wniosku o  

     przyznanie pomocy) 

0 pkt –      planowana operacja nie zakłada realizacji celów      

    środowiskowych lub klimatycznych 

4. Projekt zakłada 

promocję LGD  

i LSR 

10 pkt –  informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD „Sierpeckie 

Partnerstwo” na wszelkich materiałach informacyjnych 

opracowanych w ramach projektu 

5 pkt –    informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD „Sierpeckie 

Partnerstwo” na stronie internetowej wnioskodawcy lub partnera 

projektu 

0 pkt –      operacja nie zakłada promocji LGD i LSR w ramach operacji 

 

Maksymalnie 15 pkt 

5. Wkład własny 

wnioskodawcy  

w kosztach realizacji 

projektu 

10 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż 

minimalny wkład określony w LSR o minimum 5% 

5 pkt –   wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż 

minimalny wkład określony w LSR o minimum 2% 

0 pkt –   wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu własnego niż 

minimalny wkład określony w LSR 

6. Konsultacja wniosku o 

dofinansowanie 

operacji z biurem 

LGD 

Tak – 10 pkt – wniosek został skonsultowany w biurze LGD na  

                         minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania  

                         naboru 

Nie – 0 pkt –   na minimum 5 dni roboczych przed końcem             

            trwania naboru, wniosek nie został skonsultowany            

            w biurze LGD 

Maksymalna liczba punktów: 55 pkt                               Minimalna liczba punktów: 30 pkt  

 

 


