
Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Małych Projektów”

L.p. Kryteria Opis

1. Członkowstwo w LGD „Ziemia Zamojska”

Wnioskodawca jest członkiem LGD minimum 2 lata- 3 
pkt.

Wnioskodawca jest członkiem LGD minimum 1 rok- 2 
pkt.

Wnioskodawca jest członkiem LGD do 1 roku lub jest 
członkiem innej organizacji społecznej – 1 pkt

Brak  członkowstwa  w  LGD   lub  innej  organizacji 
społecznej - 0 pkt.

Preferowane  są  operacje  których 
wnioskodawca  jest  członkiem 
LGD  lub  innych  organizacji 
społecznych  działających  na 
terenie LGD

2. Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca realizował 3 i więcej projektów – 3 pkt.

Wnioskodawca realizował do 2 projektów – 2 pkt.

Wnioskodawca nie realizował projektów - 0 pkt.

Preferuje  się  projekty 
wnioskodawców,  którzy 
realizowali  projekty  z  udziałem 
środków  zewnętrznych, 
gwarantując  tym  samym 
prawidłową ich realizację  

3. Wysokość  wkładu  własnego  w  stosunku  do  wysokości 
całkowitych kosztów operacji

Od 1% do 20% - 0 pkt

Powyżej 20% - 2 pkt

Preferuje  się  projekty  z  udziałem 
wyższego wkładu własnego

4. Wysokość wnioskowanej pomocy

Projekt ≤ 10 tys. zł. – 3 pkt.

Projekt > 10 do ≤ 20 tys. zł. – 2 pkt.

Projekt powyżej 20 tys. zł – 1 pkt.

Preferuje  się  projekty,  których 
wnioskowana kwota jest niższa

5. Charakter  operacji  jest  nastawiony  na  wykorzystanie 
lokalnych  zasobów  społecznych  i/  lub  lokalnego 
dziedzictwa historycznego i/lub przyrodniczego

O  specyfice  obszaru  stanowią 
zasoby  lokalnego  dziedzictwa 
kulturowego,  historycznego  lub 
przyrodniczego  i  te  zasoby 
stanowią  mocną  stronę  tego 
obszaru.  Spotęgowanie  ich  może 
mieć  istotny  wpływ  na  rozwój 



Jeżeli tak – 2 pkt.

Jeżeli nie 0 pkt.

obszaru  LGD.  Zostały  one 
uwzględnione  w  analizie  SWOT 
jako  mocne  strony.  Realizacja 
takiego projektu jest korzystna i ze 
wszech miar pożądana. 

6. Innowacyjność operacji

Operacja ma charakter innowacyjny :

TAK – 2 pkt

NIE – 0 pkt

Preferowane są operacje 
innowacyjne.

Poprzez innowacyjność rozumie 
się:

- zastosowanie pomysłów i 
rozwiązań znanych gdzie indziej, 
jednak mających nowatorski 
charakter na danym terenie,

- nowatorskie wykorzystanie 
lokalnych zasobów

- nowe sposoby zaangażowania 
lokalnej społeczności w proces 
rozwoju


