
SZKOLENIE RADY



 Małe projekty – są to operacje, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia 
na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej Osi.



 Beneficjenci:

1) osoba fizyczna, która jest:

a) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonuje działalność gospodarczą 

na tym obszarze

2) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym 

ustawy przyznają zdolność prawną:

a) działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę 

na obszarze objętym LSR lub prowadza działalność na tym obszarze, lub

b) utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które 

posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.



 Zakres realizacji małych projektów:

1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych 

przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, 

2) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego 

dostęp do Internetu,

b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego lub przyrodniczego,

b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,

d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;



4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron 
internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji 
informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w 
szczególności punktów  widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, 
tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków 
rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów 
objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 
2000;

6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej 
architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków,

b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

c) remont lub wyposażenie muzeów, 

d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;



7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na 

rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, 

tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie 

kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie 

jakości takich produktów;

8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu 

poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub 

gospodarczej, z wyłączeniem  działalności rolniczej.



 Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych 

małych projektów poniesionych przez beneficjenta.

 Całkowity planowany koszt małego projektu musi wynosić co 

najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych.

 Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości 

limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007—2013 wynosi 100 tys. złotych na 

jednego beneficjenta, wysokość  pomocy przyznanej na 

realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 

tys. złotych.



 Pomoc jest przyznawana: 

1) gminie; 

2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego; 

3) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 

4) organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego.



 Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów, na:

1) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, 
z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; 

2) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie obiektów małej architektury; 
3) budowę, przebudowę lub remont przeznaczonych do użytku publicznego 

ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz 
obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych 
wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; 

4) zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem 
tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 

5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno -
przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów 
parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 

6) urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc 
wypoczynku; 

7) budowę, przebudowę lub remont infrastruktury turystycznej; 



8) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do 
rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 

9) rewitalizację budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej 
architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc 
pamięci; 

10) zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 
budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

11) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych 
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, 
punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 

12) odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i 
odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; 

13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 
uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i 
dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w 
pkt 1-12; 

14) zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do 
realizacji operacji; 

15) zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

16) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją 
operacji. 



8) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do 
rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 

9) rewitalizację budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej 
architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc 
pamięci; 

10) zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 
budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

11) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych 
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, 
punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 

12) odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i 
odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; 

13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 
uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i 
dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w 
pkt 1-12; 

14) zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do 
realizacji operacji; 

15) zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

16) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją 
operacji. 



 Dla jednej miejscowości limit pomocy wynosi 
nie więcej niż 500 tys. zł w okresie realizacji 
Programu.

 Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne 
poniesione przez beneficjenta, w wysokości 
nieprzekraczającej 75% tych kosztów.

 Wysokość pomocy przyznanej na realizację 
jednej operacji nie może być niższa niż 25 
tys. zł.



 Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się wymienione w formularzu tego 
wniosku załączniki, w tym:

1) plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności:
a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja,
b) inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,
c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana 

operacja,
d) opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy 
miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju 
miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji;

2) uchwałę:
a) zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy, lub rady osiedla w sprawie przyjęcia 

planu odnowy miejscowości podjętą dla każdej miejscowości, w której będzie 
realizowana operacja, a w przypadku gdy na terenie, na którym będzie 
realizowana operacja, nie ma możliwości zwołania zebrania wiejskiego lub nie 
została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla — rady gminy,

b) rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.



 O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:

1) który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów 
odrębnych,

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2004—2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—
2013, 

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g) nie będzie realizować operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

2) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenie wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność 
do gruntów rolnych.



 Pomoc jest przyznawana na operację uzasadnioną ekonomicznie, która: 

1) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, 

2) obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem 

działalności nierolniczej w zakresie:

a) określonym w załączniku do rozporządzenia,

b) wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków 

domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w 

gospodarstwie rolnym,

c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

3) której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy.



 Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości 

limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 

maksymalnie 100 tys. złotych na jednego 

beneficjenta.

 Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów 

kwalifikowalnych poniesionych przez 

beneficjenta.



 Mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej 

jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i 

usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego 

bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.



 O pomoc mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne,

2) osoby prawne,

3) wspólnicy spółki cywilnej,

4) spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej,

które spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.).



 Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych 

przez beneficjenta.

 Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji 

Programu wynosi na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. złotych – przy 

czym wysokość pomocy przyznanej na wsparcie:

a) jednej operacji nie może przekroczyć:

 100 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 

miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

 200 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej 2 i 

mniej niż 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,

 300 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 

5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.



 Pomoc jest przyznawana na operację uzasadnioną ekonomicznie, która: 

1) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

2) obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem 

działalności gospodarczej w zakresie:

a) określonym w załączniku do rozporządzenia,

b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

3) której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy;

4) będzie realizowana w jednym lub dwóch etapach;

5) której planowane koszty kwalifikowalne przekraczają 20 tys. złotych. 



I. Cel ogólny - Rozwój turystyki w oparciu o własne zasoby obszaru 

Cele szczegółowe:

1) Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

2) Promocja walorów turystycznych obszaru

3) Rozwój usług turystycznych

II. Cel ogólny - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

Cele szczegółowe:

1) Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców

2) Zwiększenie aktywności kulturalnej, społecznej i sportowej mieszkańców w 

szczególności dzieci i młodzieży.

Kryteria wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia LGD Qwsi, dla działań PROW w ramach 

wdrażania LSR, wynikają z celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.



Lp. Kryteria Opis Punkty Przykładowe odniesienie do analizy SWOT

1 Doświadczenie 

wnioskodawcy

Preferuje się 

wnioskodawców, 

którzy nie realizowali 

jeszcze projektów  ze 

środków UE lub 

środków krajowych 

2- nie realizowali 

1 - realizowali

wykorzystanie szans: wzrost aktywności społecznej i 

gospodarczej  ludności regionu,  dofinansowanie 

inwestycji ze środków UE

wykorzystanie mocnych stron:

tereny atrakcyjne turystycznie (duża liczba zabytków, 

walory krajobrazowe)

warunki dla gospodarstw ekologicznych i 

agroturystycznych

niwelowanie słabych stron:

mała siła nabywcza mieszkańców

za małe wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru

przeciwdziałanie zagrożeniom:

bierność społeczności lokalnych

słaby napływ inwestycji

2 Członkostwo W LGD Preferowane są 

operacje w których 

wnioskodawca jest 

członkiem LGD

1- wnioskodawca jest 

członkiem LGD

0 – wnioskodawca nie 

jest członkiem LGD

wykorzystanie szans: 

poprawa współpracy  pomiędzy gminami należącymi do 

powiatu ząbkowickiego

wykorzystanie mocnych stron:

położenie przy granicy z Republiką Czeską

niwelowanie słabych stron:

niedostateczna promocja obszaru  pod katem atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej



3 Zasięg oddziaływania operacji Preferuje operacje mające wpływ 

na ilość miejscowości

3 – wpływa na całe LGD

2- wpływa na gminę

1- wpływa na mniej niż 2 

miejscowości

0 – wpływa na 1 

miejscowość

wykorzystanie szans: 

zwiększenie napływu turystów, 

wzmocnienie tożsamości lokalnej 

mieszkańców

wykorzystanie mocnych stron:

tereny atrakcyjne turystycznie (duża 

liczba zabytków, walory 

krajobrazowe)

niwelowanie słabych stron:

niedostateczna promocja obszaru pod 

kątem atrakcyjności turystycznej i 

inwestycyjnej

przeciwdziałanie zagrożeniom:

tendencje do opuszczania obszarów 

wiejskich

4 Innowacyjność operacji Preferuje operacje innowacyjne  -

niespotykane dotąd rozwiązania

2- ma charakter innowacyjny 

na danym środowisku

0 – nie ma charakteru 

innowacyjnego

wykorzystanie szans: 

rozwój alternatywnych dziedzin 

aktywności zawodowej szczególnie na 

obszarach wiejskich, wdrażanie 

przyjaznych środowisku technologii 

produkcji energii, popularyzacja 

ekologicznych metod uprawy roli



Lp. Kryteria Opis Punkty Przykładowe odniesienie do analizy SWOT

1 Wykorzystanie 

lokalnych zasobów

Preferuje się operacje 

które wykorzystują 

potencjał  przyrodniczo –

kulturowy oraz aktywność 

mieszkańców

2- wykorzystuje potencjał 

przyrodniczo – kulturowy 

oraz aktywność 

mieszkańców 

1 - wykorzystuje potencjał 

przyrodniczo – kulturowy 

lub  aktywność 

mieszkańców

0- nie wykorzystuje 

potencjału przyrodniczo –

kulturowego oraz 

aktywności mieszkańców

wykorzystanie mocnych stron:

dobre warunki glebowo – klimatyczne,

istnienie perspektywicznych pokładów surowców 

naturalnych, 

warunki dla wytwarzania energii wiatrowej

2 Trwałość operacji Preferowane są operacje 

zapewniające trwałe 

wykorzystanie po 

zakończeniu inwestycji

1- operacja trwała

0 – operacja nie 

zapewniająca trwałości

wykorzystanie szans: 

stworzenie i poprawa istniejącego potencjału atrakcji 

turystycznych 

3 Wpływ na środowisko 

naturalne

Preferuje się  operacje 

mające wpływ na 

środowisko naturalne

2- operacja jest przyjazna 

dla środowiska 

naturalnego 

1- operacja jest neutralna

wykorzystanie szans: 

wdrażanie przyjaznych środowisku technologii produkcji 

energii, popularyzacja ekologicznych metod uprawy roli

4 Promocja obszaru Preferuje  się operacje 

które wpływają na  

promocję obszaru LGD

3- promocja całego 

obszaru 2- promocja 1 

gminy

1- promocja 1 

miejscowości 

0 – brak wpływu na 

promocję

wykorzystanie mocnych stron: położenie na trasie do 

terenów o wysokiej atrakcyjności turystycznej 

niwelowanie słabych stron: niedostateczna promocja 

obszaru pod kątem atrakcyjności turystycznej  i 

inwestycyjnej 



Lp. Kryteria Opis Punkty Przykładowe odniesienie do 

analizy SWOT

1 Realizacja celów LSR Preferuje się operacje 

realizujące kilka celów 

szczegółowych 

3- więcej niż 2 cele szczegółowe 

2 – 2 cele szczegółowe

1 – 1 cel szczegółowy

wykorzystanie szans: rozwój alternatywnych 

dziedzin aktywności zawodowej,

bliskość rynków zbytu o dużym potencjale 

rozwojowym

niwelowanie słabych stron:

mały potencjał inwestycyjny miejscowych 

przedsiębiorstw

2 Członkostwo w LGD Preferowane są operacje w 

których wnioskodawca jest 

członkiem LGD

1- wnioskodawca jest członkiem 

LGD

0 – wnioskodawca nie jest 

członkiem LGD

wykorzystanie szans: 

dofinansowanie inwestycji ze środków UE

3 Doświadczenie 

wnioskodawcy

Preferuje się 

wnioskodawców, którzy nie 

realizowali jeszcze projektów 

ze środków UE lub środków 

krajowych 

2- nie realizowali 

1 - realizowali

wykorzystanie szans: 

dofinansowanie inwestycji ze środków UE

niwelowanie słabych stron: mały potencjał 

inwestycyjny miejscowych przedsiębiorstw

4 Innowacyjność operacji Preferuje operacje 

innowacyjne,  niespotykane w 

skali lokalnej

2- ma charakter innowacyjny w 

danym środowisku lokalnym

0 - nie ma charakteru 

innowacyjnego

wykorzystanie szans:

rozwój alternatywnych dziedzin aktywności 

zawodowej,

wdrażanie przyjaznych środowisku technologii 

produkcji energii



Lp. Kryteria Opis Punkty Przykładowe odniesienie do analizy 

SWOT

1 Realizacja celów LSR Preferuje się operacje 

realizujące kilka celów 

szczegółowych 

3- więcej niż 2 cele 

szczegółowe 

2 – 2 cele szczegółowe

1 – 1 cel szczegółowy

wykorzystanie szans: rozwój alternatywnych 

dziedzin aktywności zawodowej,

bliskość rynków zbytu o dużym potencjale 

rozwojowym

niwelowanie słabych stron:

nieliczna baza noclegowa,

brak lub mały udział w gospodarce branż 

przyszłościowych

mały potencjał inwestycyjny miejscowych 

przedsiębiorstw

2 Członkostwo w LGD Preferowane są operacje w 

których wnioskodawca jest 

członkiem LGD

1- wnioskodawca jest 

członkiem LGD

0 – wnioskodawca nie jest 

członkiem LGD

wykorzystanie szans: 

dofinansowanie inwestycji ze środków UE

3 Wpływ na środowisko 

naturalne 

Preferowane są operacje 

mające pozytywny wpływ na 

środowisko naturalne

2- operacja jest przyjazna 

dla środowiska naturalnego 

1 - operacja jest neutralna

wykorzystanie mocnych stron: 

warunki dla wytwarzania energii wiatrowej

niwelowanie słabych stron: za małe 

wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru

4 Innowacyjność operacji Preferuje operacje 

innowacyjne,  niespotykane 

w skali lokalnej

2- ma charakter 

innowacyjny w danym 

środowisku lokalnym

0 - nie ma charakteru 

innowacyjnego

wykorzystanie szans:

rozwój alternatywnych dziedzin aktywności 

zawodowej,

wdrażanie przyjaznych środowisku technologii 

produkcji energii




