
OPIS KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ 
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 Kryterium Opis  Liczba punktów 

 
1 

Realizacja kilku 
celów 

Preferuje się operacje przyczyniające 
się do realizacji większych ilości celów 
szczegółowych.  

1 cel 1 pkt 

2 cele 2 pkt 
3 cele 3 pkt 

4 i więcej celów 5 pkt 

2 
Ekologiczny aspekt 
w projekcie 

Preferuje się operacje, które 
uwzględniają aspekt ekologiczny: 
inwestycyjny, edukacyjny. 
Aspekt ekologiczny rozumiany jest 
poprzez realizację zadań pozytywnie 
wpływających na środowisko, np. 
budowa obiektów pozytywnie 
wpływających na środowisko, 
organizacja działań edukacyjnych i 
informacyjnych związanych z ochroną 
przyrody lub zakup urządzeń i sprzętu 
wpływających pozytywnie na 
środowisko. 

NIE 0 pkt 

TAK 5 pkt 

3 Wkład własny 
Preferowane są operacje z większym 
wkładem własnym beneficjenta 

Do 60 % 1 pkt 
Powyżej 60-70 % 3 pkt 

Ponad 70 % 6 pkt 

4 
Estetyzacja 
przestrzeni 
publicznej 

Preferuje się projekty poprawiające 
estetykę przestrzeni publicznej, tj. 
poprawią jej funkcjonalność, wygodę 
korzystania, estetykę wizualną 
poprzez remont, budowę, 
modernizację, lepsze oznakowanie 
obiektów w przestrzeni publicznej. 

Nie 0 pkt 

Tak 3 pkt 

5 
Zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej 

Preferuje projekty zwiększające 
atrakcyjność turystyczną obszaru, tj. 
projekty mające wpływ na 
zainteresowanie turystów, na 
turystyczny charakter obszaru, np. 
budowa obiektów turystycznych, 
rozwój infrastruktury turystycznej, 
wydanie publikacji o charakterze 
turystycznym, realizacja 
przedsięwzięć promocyjno-
kulturalnych i inne zadania 
przyczyniające się do pobudzenia 
ruchu turystycznego na obszarze LGD. 

Nie 0 pkt 

Tak 7 pkt 

6 Innowacyjność 

Preferuje się operacje, które są 
innowacyjne zgodnie z LSR tj. 
wykorzystujące niepraktykowane do 
tej pory rozwiązania, nowoczesne 
narzędzia promocji i realizacji, 
nowatorskie i o wyższym standardzie, 
wprowadzenia nowych produktów, 
usług, metod produkcji, wytwarzania, 
zarządzania i realizacji. 

Na skalę obszaru LSR 3 pkt 

Na skalę gminy 2 pkt 

Na skalę 
miejscowości 

1 pkt 

Nieinnowacyjny 0 pkt 

7 Partnerstwo 

Projektodawca pokazuje współpracę 
ze środowiskiem, przedstawia 
akceptację dla projektu w postaci 
umów, porozumień, listów 

1 partner 1 pkt 

2 partnerów 2 pkt 

3 partnerów 3 pkt 

4 partnerów 4 pkt 



intencyjnych  itp. Przedstawia 
również rolę partnera w projekcie. 

5 i więcej partnerów 5 pkt 

8 
Wykorzystanie 
zasobów 

Działalność, której dotyczy operacja 
jest oparta o wykorzystanie lokalnych 
zasobów albo lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego 

Brak uzasadnienia 0 pkt 

Jeden z 
wymienionych 

zasobów 
3 pkt 

Dwa zasoby 5 pkt 

Wszystkie trzy zasoby 10 pkt 

Maksymalna ilość punktów: 44 punktów 

 
Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% punktów! 

 


