
        
 

 

 

KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA 

„TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” 

 

I. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

 

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym 

celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 

 

Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia:  

 

Temat wiodący I: Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci 

Natura 2000. 

Cel ogólny 1: Wspieranie rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych 

wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami 

rozwoju zrównoważonego. 

Cel szczegółowy 1: Rozwój infrastruktury turystycznej. 

Przedsięwzięcia: 

1.1.1. Budowa i rozbudowa infrastruktury około turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe.  

1.1.2. Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej oraz tras narciarskich. 

Cel szczegółowy 2: Promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR. 
1.2.1.  Organizacja i udział w imprezach. 

1.2.2.  Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR. 

 

Temat wiodący II: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. 

Cel ogólny 2: Pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców regionu w zakresie inicjatyw i przedsięwzięć związanych ze 

zrównoważonym rozwojem regionu, w tym z rozwojem produktów turystycznych i produktów lokalnych. 

Cel szczegółowy 1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na obszarze LSR. 

Przedsięwzięcia: 

2.1.1.  Tworzenie i rozwój podmiotów generujących miejsca pracy w sektorze usług turystycznych. 

2.1.2.  Działania związane z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji poprzez różne formy kształcenia. 

Cel szczegółowy 2: Podnoszenie świadomości znaczenia środowiska naturalnego i działań proekologicznych w podniesieniu jakości życia 

mieszkańców obszaru działania LGD. 

Przedsięwzięcia: 

2.2.1 . Prowadzenie akcji społecznych na rzecz poprawy środowiska naturalnego. 

Cel szczegółowy 3: Wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru wiejskiego objętego LSR, budowy społeczeństwa 

obywatelskiego i kształtowania ich kulturowej tożsamości. 

Przedsięwzięcia: 

2.3.1.  Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturowych. 

2.3.2.  Oddolne inicjatywy aktywizujące i integrujące społeczność lokalną. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Lokalne Kryteria Wyboru  

 

 
Lp Kryteria Opis Punkty 

1. Zasięg oddziaływania operacji Preferuje operacje o oddziaływaniu szerszym  3 – obszar LGD 

2- 1 gmina  

1 – 1 miejscowość 

2. Realizacja celów LSR-u  Preferuje operacje realizujące kilka celów szczegółowych LSR- u 3 – 3 cele szczegółowe 

2 – 2 cele szczegółowe 

1 – 1 cel szczegółowy  

3. Czas realizacji operacji  Preferuje operacje realizowane do 1 roku 3 – do 1 roku 

2 – 2 lata  

1 – ponad 2 lata  

4.  Mikroprzedsiębiorczość 

Długość prowadzonej działalności 

gospodarczej   

Preferuje wnioskodawców rozpoczynających działalność gospodarcza  3 – zaczyna działalność  

2 – działa do 1 roku 

1 – działa powyżej 1 roku  

5. Wykorzystanie lokalnych zasobów Preferuje operacje realizowane w oparciu o wykorzystanie lokalnych 

zasobów, tj. pracy, walorów przyrodniczych, surowców, historii, tradycji 

kulturowych 

1- Wykorzystuje lokalne 

zasoby 

0- Brak wykorzystania 

lokalnych zasobów 

 


