
    
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach  poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” 
ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański Tel: 58 306 33 55 

Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl 

 
 

 

Zał. nr 1 do ogłoszenia nr 22/2020 

Przedsięwzięcie: :  „ Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub 

kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych ”    
 

L.
p 

Nazwa kryterium Opis kryterium 
Maksyma
lna ilość 
punktów 

1. 

 Potrzeby społeczności lokalnej – max 20 pkt. 
- realizacja projektu wynika z potrzeb lokalnej 
społeczności, potwierdzonych badaniami ankietowymi – 
20 pkt. 
 - wniosek nie zawiera badań n temat potrzeb lokalnej 
społeczności -0 pkt. 
 

Preferowane są operacje, których potrzeba 
realizacji jest udokumentowana ( np. raport z 
badań) poprzez badania wśród lokalnej 
społeczności co pozwala na zaspokojenie ich 
potrzeb i wykorzystanie obiektów dla tej 
społeczności 

20 pkt. 

2. 

Lokalizacja inwestycji –max 10 pkt. 
- projekt jest realizowany w miejscowości zamieszkałej 
przez mniej niż 5 tys. osób -10 pkt. 
 - projekt jest realizowany w miejscowości zamieszkałej 
przez więcej niż 5 tys. osób – 0 pkt. 

 Preferowane są inwestycje zlokalizowane w 
miejscowościach o liczbie mieszkańców poniżej 5 
tys. Informacja na podstawie zaświadczenia z 
Ewidencji Ludności Gminy ze wskazaniem stanu 
osób zameldowanych na okres stały na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy 

10 pkt. 

3. 

Max 5 pkt. 
 -Wniosek zawiera plan zajęć, które mają być realizowane 
w obiektach, których dotyczy inwestycja – 5 pkt. 
 
 -Wniosek  nie zawiera planu zajęć, które mają być 
realizowane w obiektach, których dotyczy inwestycja – 0 
pkt. 
 

Preferowane są projekty, w których 
udokumentowano ( we wniosku lub osobnym 
załącznikiem) plan zajęć, który będzie realizowany 
w obiekcie objętym inwestycją 

5 pkt. 

   MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 35 pkt. 

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 20 pkt. 
W przypadku identycznej liczby punktów o wyborze operacji do finansowania decyduje data i godzina złożenia wniosku. 

 

 


