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Kryteria wyboru 
 
 

Zakres wsparcia: Dla jednostek sektora finansów publicznych 

1.2.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, w tym: 

− zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wyniku realizacji projektów 

polegających w szczególności na remoncie lub tworzeniu placów, terenów 

zielonych, parków, miejsc wypoczynkowych, tras spacerowych, nordic walking, 

tworzenie siłowni zewnętrznych, itp. 

− rozwój szlaków turystycznych (infrastruktura i oznakowanie ścieżek  i szlaków 

turystycznych, w tym zapewnienie dostępu do WC i śmietników na szlakach) 

− utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (w tym: 

odnowienie oznakowania tras turystycznych oraz odnowienie i posadowienie 

nowej, uzupełniającej, infrastruktury turystycznej)  

Wskaźniki Produktu: 

• Liczba nowych 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej  

Rezultatu: 

• Liczba mieszkańców miejscowości, w których 
powstała lub została 
zmodernizowana/przebudowana/wyremontow
ana infrastruktura rekreacyjna lub turystyczna 
objętych wsparciem  

Kryteria dostępu 

 

 

Opis Sposób oceny  Na jakiej podstawie 

dokonywana będzie ocena 

1.Wnioskodawcą jest 

podmiot uprawniony 

do uzyskania 

wsparcia w ramach 

danego zakresu 

Podmiot ubiegający się o 

wsparcie jest Jednostką 

Sektora Finansów 

Publicznych (JSFP) 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie,  

2.Wnioskowana 

kwota pomocy mieści 

się w limitach 

obowiązujących dla 

danego zakresu 

Wnioskowana kwota 

pomocy nie przekracza 130 

tys. zł. 

 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(budżet/źródła finansowania). 

3.Wnioskodawca 

zapewnia wymaganą 

wysokość wkładu 

własnego  

Wymagana wysokość 

wkładu własnego wynosi 

min. 36,37 % kosztów 

kwalifikowalnych. 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(budżet/źródła finansowania). 

4.Operacja jest 

zgodna z zakresem 

wsparcia w ramach 

danego naboru 

Operacja jest zgodna z co 

najmniej jednym punktem 

ww. zakresu wsparcia. 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(opis projektu we wniosku). 

5.Realizacja operacji 

przyczyni się do 

realizacji celów 

ogólnych i 

szczegółowych LSR, 

przez osiąganie 

zaplanowanych dla 

danego zakresu 

wsparcia wskaźników 

Operacja pozwoli na 

osiągnięcie zarówno ww. 

wskaźnika produktu, jak i 

wskaźnika rezultatu. 

TAK/NIE Wniosek o dofinansowanie 

(opis projektu we wniosku). 

Kryteria wyboru Opis Sposób oceny  Na jakiej podstawie 

dokonywana będzie ocena 
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1. Uzasadnienie 

potrzeby realizacji 

projektu 

a. Czy przeprowadzono 

uspołecznioną diagnozę 

potrzeb i opisano 

najważniejsze jej wyniki? 

b. Czy projekt odpowiada 

na zdiagnozowany/e 

problem/y? 

a. 0-10 pkt, w tym: 

- diagnoza została 

opisana we wniosku – 2 

pkt. 

- przedstawiono wyniki 

diagnozy – 3 pkt. 

- przedstawiono 

dokumenty 

potwierdzające, że 

diagnoza została 

wykonana w sposób 

uspołeczniony – 5 pkt.  

Punkty sumują się. 

 

b. 0 lub 10 pkt, w tym: 

- punkty przyznaje się 

jeżeli projekt odnosi się 

bezpośrednio do 

problemów 

wynikających z 

diagnozy. 

 

Punkty a i b sumują się. 

Opis diagnozy we wniosku, 

dokumenty załączone do 

wniosku, w tym: listy 

obecności ze spotkań z 

mieszkańcami, listy poparcia, 

ankiety, raport z 

uspołecznionej diagnozy.   

2. Preferowane typy 

projektów 

Projekt polega na realizacji 

jednego z preferowanych 

typów projektów: 

− tworzenie siłowni 

zewnętrznych,  

− rozwój szlaków 

turystycznych  

0 lub 5 pkt 

Punkty przyznaje się, 

jeżeli większość (więcej 

niż 50%) kosztów 

kwalifikowalnych 

projektu związana jest z 

realizacją działań 

służących tworzeniu 

siłowni zewnętrznych 

lub rozwojem szlaków 

turystycznych. 

Wniosek o dofinansowanie 

(opis projektu we wniosku). 

3. Lokalizacja 

operacji 

a. Projekt realizowany w 

miejscowości liczącej do 5 

tys. mieszkańców  

b. Lokalizacja projektu 

zapewnia dogodną 

dostępność infrastruktury 

dla grupy odbiorców  (w 

przypadku infrastruktury 

rekreacyjnej - lokalizacja 

projektu jest zintegrowana 

z inną infrastrukturą 

społeczną lub publiczną, co 

przedstawiono na mapie 

sytuacyjnej; w przypadku 

infrastruktury turystycznej 

- lokalizacja projektu jest 

zintegrowana z 

istniejącymi atrakcjami 

turystycznymi, co 

a. 0 lub 10 pkt 

b. 0 lub 15 pkt 

 

Punkty a i b sumują się. 

  

Opis projektu we wniosku, 

mapka miejscowości z 

oznaczeniem lokalizacji 

projektu.  
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przedstawiono na mapie 

sytuacyjnej) 

4. Racjonalność 

budżetu i plan 

finansowy projektu 

a. Stopień adekwatności 

zakresu projektu do 

zaplanowanych kosztów  

b. Racjonalność 

zastosowanych w budżecie 

stawek 

 

a. 0-5 pkt,  

- jeżeli koszty 

bezpośrednio związane 

z celami projektu 

stanowią co najmniej 

70% i nie więcej niż 

85% kosztów 

kwalifikowanych 

projektu - 3 pkt 

- jeżeli koszty 

bezpośrednio związane 

z celami projektu 

stanowią więcej niż 

85% kosztów 

kwalifikowanych 

projektu – 5 pkt 

Punkty nie sumują się.  

 

b. 0 lub 10 pkt,   

- punkty przyznaje się 

jeśli wszystkie koszty 

ujęte w budżecie 

projektu są racjonalne, 

tj. 

- w przypadku pozycji o 

wartości do 1000 zł, 

racjonalność przyjętych 

stawek weryfikuje się 

na podstawie rozeznania 

rynku (w internecie, 

telefonicznie) 

- w przypadku pozycji o 

wartości powyżej 1000 

zł, racjonalność 

przyjętych stawek 

weryfikuje się na 

podstawie zebranych 

ofert lub kosztorysu. 

 

Punkty a i b sumują się  

Opis projektu we wniosku (w 

tym budżet projektu i źródła 

finansowania); 

Załączone do wniosku oferty, 

kosztorysy.  

5. Zasięg 

oddziaływania 

a. Projekt o zasięgu 1 

gminy 

b. Projekt o zasięgu 

ponadgminnym 

a. 0 lub 5 

- punkty przyznaje się 

jeśli projekt dotyczy co 

najmniej  kilku 

miejscowości na terenie 

1 gminy 

b. 0 lub 5 pkt 

- punkty przyznaje się 

jeśli projekt dotyczy co 

najmniej 2 gmin (np. 

projekt infrastruktury 

Wniosek o dofinansowanie 

(opis projektu we wniosku). 
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położnej na szlaku 

obejmującym co 

najmniej obszar  2 gmin 

objętych LSR) 

Punkty nie sumują się.   

6. Stopień 

minimalizacji ryzyka 

związanego z 

realizacją projektu 

a. Stopień przygotowania 

projektu do realizacji, tj. 

posiadanie wszystkich 

pozwoleń i decyzji 

niezbędnych do 

rozpoczęcia projektu) 

b. Zabezpieczenie 

finansowe projektu 

(zabezpieczenie wkładu 

własnego i środków na 

prefinansowanie projektu) 

 

a. 0 lub 10 pkt 

- punkty przyznaje się 

jeśli projekt posiada 

wszystkie decyzje i 

pozwolenia niezbędne 

do rozpoczęcia projektu 

 

b. 0 lub 5 pkt 

- punkty przyznaje się 

jeśli projekt posiada 

zabezpieczone środki na 

wkład własny w 

realizację projektu 

(dotyczy wkładu 

finansowego) oraz na 

prefinansowanie 

projektu  

 

Punkty a i b sumują się 

Dokumentacja techniczna 

projektu, prawomocne 

pozwolenie na budowę, 

prawomocne zgłoszenie robót 

dla pełnego zakresu projektu.  

Oświadczenie o 

dysponowaniu środkami na 

wniesienie wkładu własnego 

i prefinansowanie projektu 

(przynajmniej oświadczenie 

że Wnioskodawca będzie 

dysponować środkami na 

wkład własny i 

prefinansowanie projektu w 

czasie umożliwiającym 

realizację projektu). Umowa 

kredytu/pożyczki.  

 

7. Sposób promocji 

projektu 

a. Adekwatność promocji 

do potrzeb grup odbiorców  

b. Projekt promuje LGD i 

LSR  

a. 0 - 10 pkt 

- jeżeli działania 

promocyjne (sposoby i 

narzędzia promocji) 

przewidziane w 

projekcie  uwzględniają 

specyfikę grup 

odbiorców – 5 pkt. 

- jeżeli zaproponowane 

sposoby i narzędzia 

promocji są efektywne i 

skuteczne w dotarciu do 

zdefiniowanej grupy 

odbiorców – 5 pkt. 

Punkty sumują się  

 

b. 0 lub 5 pkt 

- punkty przyznaje się 

jeśli w projekcie 

przewidziano działania 

promujące LGD i LSR 

Punkty sumują się  

 

Punkty a i b sumują się 

Wniosek o dofinansowanie 

(opis projektu we wniosku). 

 

Projekt musi spełnić kryteria dostępu nr 1, 4, 5.   

Minimalna liczba punktów jaką projekt musi uzyskać w ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru – 50% 
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