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Specyficzne kryteria oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy 
obszaru oraz doświadczenia LGD. Kryteria podzielono na kryteria lokalne i specyficzne. 

 
Kryteria specyficzne :  

Kryteria specyficzne mają na celu preferowanie operacji najskuteczniej realizujących cele LSR. 

Zgodnie z kryteriami specyficznymi, preferowane będą następujące operacje: 

1. W przypadku operacji skierowanych do osób: przynależność do jednej z grup defaworyzowanych 
w zakresie dostępu do rynku pracy: 

 - osoby w wieku od 25 do 34 roku życia, 

 - osoby powyżej 55 lat, 

 - kobiety,  

 - niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności), 

 - długotrwale bezrobotni (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia), 

 - osoby z wykształceniem zawodowym. 
 

2. W przypadku operacji z zakresu "oferty czasu wolnego" i wspierania aktywności mieszkańców: 
preferowane będą projekty skierowane do dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych oraz projekty 
skierowane do seniorów jako grup defaworyzowanych w tym zakresie. 
 

3. W zakresie operacji związanych z tworzeniem miejsc pracy preferowane będą projekty tworzące 
większą niż minimalna ilość miejsc pracy. 
 

4. W zakresie operacji wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej lub wsparcia 
inwestycyjnego dla działających firm premiowane będą operacje ukierunkowane na ochronę 
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Jako szczególnie istotne dla osiągnięcia celów 
LSR preferowane będą także następujące branże: 

 usługi czasu wolnego i tzw. srebrnej gospodarki ze względu wzrost liczby seniorów, 

 produkcja w zakresie produktów i usług regionalnych – z uwagi na bogatą tradycję lokalnych 
produktów, które mają potencjał komercjalizacji, 

 działalności związane z branżą budownictwa i usług motoryzacyjnych oraz przetwórstwa 
drzewnego jako mające zwiększone szanse powodzenia z uwagi na wzmocnioną obecność 
tych branż na obszarze,  

 turystyka i rekreacja - dla wykorzystania potencjału obszaru  wynikającego z bliskości 
Tarnowa i jako synergia dla inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę w tym zakresie.; 
kryterium ma na celu nacisku na pożądaną cechę strategii, jaką jest zintegrowanie.  

 

Poniżej w tabeli przedstawiono specyficzne kryteria wyboru, które będą stosowane w przypadku 
poszczególnych zaplanowanych operacji. W przypadku jednego z działań zaplanowano linię 
demarkacyjną w postaci wyłączenia z finansowania operacji JST ze względu na konieczność 
wynikającą z zapewnienie finansowania operacji na danym terenie tylko z jednego źródła. 
W przypadku jednej z operacji zastosowano bezwzględne kryterium dostępu nastawione na grupę 
docelową. Pozostałe kryteria w całości mają charakter punktowy i decydować za każdym razem 
będzie suma punktów uzyskanych przez oceniane przedsięwzięcie.  
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Ustalanie kolejności operacji na liście rankingowej 

O kolejności miejsc na liście rankingowej będą decydowały następujące zasady w przedstawionej 
poniżej kolejności: 

1. Łączna suma punktów uzyskanych z kryteriów lokalnych i specyficznych. 

2. W przypadku, kiedy zasada nr 1 nie jest rozstrzygająca, to  decydująca będzie łączna suma 
punktów z kryteriów specyficznych.  

3. W przypadku, kiedy zasada nr 2 nie jest rozstrzygająca, to decydujący będzie wyższy poziom 
wkładu własnego określony w projekcie. 

4. W przypadku, kiedy zasada 3 nie jest rozstrzygająca, to decydująca będzie data i godzina 
złożenia kompletnej dokumentacji (wyższe miejsce dla wniosku złożonego wcześniej). 

 

Realizowane będą przedsięwzięcia wg kolejności na liście rankingowej, w zależności od ilości 
dostępnych środków. 
 

W przypadku dotacji dla firm nowopowstających zdecydowano o obniżeniu pomocy na operację 
do wysokości 50 tys. zł. Przyjęcie takiej wartości wynika z sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru, 
na którym potrzeba jest zwiększonego nacisku na tworzenie miejsc pracy, które jednak nie są 
związane z dużymi wymaganiami kapitałowymi. Podczas spotkań konsultacyjnych przy tworzeniu 
strategii, a także podczas codziennych kontaktów z mieszkańcami pracownicy LGD spotkali się 
z zapotrzebowaniem na dofinansowanie działalności gospodarczej generalnie w kwotach zbliżonych 
do wskazanej wyżej. Obniżenie wysokości dofinansowania pozwoli także osiągnąć większą liczbę 
miejsc pracy przy tym samy budżecie, co również jest istotne. Obniżenie to wynika także 
z doświadczeń poprzedniego okresu wdrażania LSR.  
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Przedsięwzięcia Kryteria specyficzne Sposób pomiaru / komentarz 

1.1.1 
Wsparcie podejmowania 
działalności gospodarczej 

Przynależność do grup defaworyzowanych w zakresie dostępu do 
rynku pracy: 
- osoby w wieku od 25 do 34 roku życia, 
- osoby powyżej 55 lat, 
- kobiety,  
- niepełnosprawni, 
- długotrwale bezrobotni, 
- osoby z wykształceniem zawodowym. 

Po 1 punkcie za przynależność do każdej z grup. Punkty sumują się  jeśli 
osoba należy do dwóch lub więcej grup defaworyzowanych. 
 
<min. 0 max 5 punktów > 

Wykorzystanie rozwiązań z zakresu  ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatu 

1 punkt  w przypadku wykorzystania w realizacji operacji rozwiązań OZE 
lub  wykazania, że zastosowana technologia gwarantuje mniejsze 
zużycie energii lub mniejszą emisję zanieczyszczeń w stosunku do 
dostępnych na rynku technologii alternatywnych <min. 0 max 1 punkt > 

Operacja należy do jednej z poniższych branż: 
- usługi czasu wolnego i tzw. srebrnej gospodarki, 
- produkcja w zakresie produktów regionalnych, 

- działalności związane z branżą  budownictwo,  usług 
motoryzacyjnych i przetwórstwa drzewnego,  

- turystyka i rekreacja. 
 

1 punkt za przynależność do którejś z branż; wg PKD i zgodnie z 
określeniem branż używanym w LSR 
<min. 0 max 1 punkt > 

1.2.1 

Rozwijanie działalności 
gospodarczej - 
Dotacje inwestycyjne dla 
działających 
przedsiębiorstw związane 
z utworzeniem nowych 
miejsc pracy 

Stworzenie większej niż wymagana liczby miejsc pracy 
1 punkt za każde dodatkowe miejsce pracy ponad 1 wymagane, ale nie 
więcej niż 3 
<min. 0 max 3 punkty > 

Na nowotworzonych miejscach pracy zostanie zatrudniona osoba z 
poniższych grup: 
- osoby w wieku od 25 do 34 roku życia, 
- osoby powyżej 55 lat, 
 - kobiety,  
- niepełnosprawni, 
- długotrwale bezrobotni, 
- osoby z wykształceniem zawodowym. 
 

Po 1 punkt za każdą osobę ze wskazanych grup. Punkty sumują się jeśli 
zatrudniona osoba zawiera się w co najmniej dwóch grupach  
<min. 0 max 5 punktów > 



Strona 4 z 11 
 

Wykorzystanie rozwiązań z zakresu  ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatu 

1 punkt  w przypadku wykorzystania w realizacji operacji rozwiązań OZE 
lub  wykazania, że zastosowana technologia gwarantuje mniejsze 
zużycie energii lub mniejszą emisję zanieczyszczeń w stosunku do 
dostępnych na rynku technologii alternatywnych <min. 0 max 1 punkt > 

Operacja należy do jednej z poniższych branż: 
- usługi czasu wolnego i tzw. srebrnej gospodarki, 
- produkcja w zakresie produktów regionalnych, 

- działalności związane z branżą budownictwo,  usług 
motoryzacyjnych i przetwórstwa drzewnego,  

- turystyka i rekreacja. 
 

1 punkt za przynależność do którejś z branż; wg PKD i zgodnie z 
określeniem branż używanym w LSR 
<min. 0 max 1 punkt > 

1.3.1 

Szkolenia  podnoszące 
kompetencje osób 
planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
,przedsiębiorców i ich 
pracowników 

Uwzględnienie w programach szkoleniowych kwestii ochrony 
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Uwzględniono kwestie ochrony środowiska - 1 punkt; uwzględniono 
kwestie przeciwdziałania zmianom klimatu: 1 punkt. Na podstawie 
programu szkoleń. 
<min. 0 max 2 punkty > 

Kompetencje firmy szkoleniowej 

Firma posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-
Szkoleniowych lub jest wpisana do Rejestru Usług Rozwojowych PARP - 
3 punkty 
<min. 0 max 3 punkty > 

Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych merytorycznie usług 
W ciągu ostatnich 5 lat firma przeprowadziła minimum 3 podobne 
usługi o wartości minimum 80% wartości zamówienia - 2 punkty 
<min. 0 max 2 punkty > 

2.1.1 
Stworzenie inkubatora 

przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych 

Premiowanie większej ilości rodzajów potencjalnych lokalnych 
produktów rolnych mogących ulegać przetworzeniu inkubatorze 

1 punkt za każde kolejne 2 podmioty, które skorzystają  infrastruktury 
służącej przetwarzaniu produktów rolnych w inkubatorze, nie więcej, niż 
20 
<min. 0 max 20 punktów > 

Racjonalność techniczno - ekonomiczna 

1 punkt za: 
- ponad połowa wydatków na zakup urządzeń jest przeznaczona na takie 
urządzenia, których okres gwarancji jest dłuższy niż jeden rok, 
- 3 punkty za najniższy koszt proponowanych urządzeń/prac na tle 
zgłoszonych wniosków w przeliczeniu na jeden rodzaj produktów, 
- 2 punkty za drugi spośród najniższych kosztów proponowanych 
urządzeń  w przeliczeniu na jeden rodzaj produktów, 
- 1 punkt za trzeci spośród najniższych kosztów proponowanych 
urządzeń  w przeliczeniu na jeden rodzaj produktów. 
<min. 0 max 4 punkty > 
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2.2.1 
Inicjatywy w zakresie 

rozwijania rynków zbytu 
produktów lokalnych 

Premiowanie większej liczby lokalnych produktów, których rynki są 
rozwijane w ramach inicjatywy oraz większej liczby producentów tych 
produktów rolnych. 

1 punkt za każdy produkt. 
<min. 0 max 5 punktów >  
Jeden punkt za każdego producenta. <min. 0 max 5 punktów > 
Punkty sumują się. 

2.2.2 
Inicjatywy w zakresie 
promocji produktów  

lokalnych 

Premiowanie większej liczby lokalnych produktów wprowadzanych na 
rynek w ramach inicjatywy oraz większej liczby producentów 
wprowadzanych na rynek produktów rolnych. 

1 punkt za każdy produkt. 
<min. 0 max 5 punktów >  
Jeden punkt za każdego producenta. <min. 0 max 5 punktów > 
Punkty sumują się. 

2.3.1 

Organizacja szkoleń i  

spotkań wzmacniających 

kapitał społeczny 

skierowanych do 

mieszkańców, w tym z 

zakresu ochrony 

środowiska i zmian 

klimatycznych, upraw 

ekologicznych i niszowej 

działalności rolnej , także z 

wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych 

Premiowanie operacji z zakresu ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych 

1 punkt za przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych - ocena na podstawie programu <min. 0 max 1 punkt > 

Premiowanie operacji z zakresu niszowej działalności rolniczej - 
wykorzystującej lokalny potencjał do produkcji niskopowierzchniowej i 
dywersyfikującej użytkowanie ziemi oraz przynoszącej dodatkowy 
dochód 

1 punkt za przedsięwzięcie z zakresu niszowej działalności rolniczej - 
wymienionej z nazwy w LSR w celu 2.3 lub potwierdzonej zewnętrznymi 
raportami/opracowaniami itp. <min. 0 max 1 punkt > 

3.1.1 

Budowa ścieżek i 
wytyczenie szlaków 

rowerowych, nordic-
walking i szlaków konnych 

Premiowanie obiektów skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
- 2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności. 
Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie obiektów spełniających warunek najniższego kosztu za 
kilometr  

Opracowanie zestawienia koszt/kilometr proponowanego obiektu i 
przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najniższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą po najniższej wielkości 
wartością, 
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1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią po najniższej wielkości wartością 
<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie operacji uwzględniających potrzeby grup 
defaworyzowanych wskazanych w LSR, czyli: niepełnosprawnych, 
dzieci i młodzieży oraz osób starszych. 

1 punkt, jeżeli projekt zawiera ułatwienia skierowane do jednej lub kilku 
z grup defaworyzowanych 
<min. 0 max 1 punkt> 

Preferencja dla miejscowości zamieszkałych przez mniej niż 5 000 
mieszkańców 

1 punkt jeśli miejscowość, w której realizowana jest operacja jest 
zamieszkała przez mniej niż 5 000 mieszkańców wg danych GUS 
<min. 0 max 1 punkt> 

3.1.3 

Budowa miejsc aktywnego 
spędzania czasu na 

powietrzu, 
zagospodarowanie i 

budowa infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

kąpielisk oraz miejsc 
rekreacji wodnej 

Premiowanie obiektów skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności.  
Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie operacji uwzględniających potrzeby grup 
defaworyzowanych wskazanych w LSR, czyli: niepełnosprawnych, 
dzieci i młodzieży oraz osób starszych. 

Po 1 punkcie za elementy ułatwiające korzystanie przedstawicielom 
którejś z grup defaworyzowanych <min. 0 max 1 punkt > 

Preferencja dla miejscowości zamieszkałych przez mniej niż 5 000 
mieszkańców 

1 punkt jeśli miejscowość, w której realizowana jest operacja jest 
zamieszkała przez mniej niż 5 000 mieszkańców wg danych GUS 
<min. 0 max 1 punkt> 

3.2.1 

Modernizacja i  zakup 
wyposażenia  obiektów 

infrastruktury kulturalnej, 
w tym domów ludowych, 

GOKów i bibliotek 

Premiowanie operacji skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności.  
Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
<min. 0 max 3 punkty > 
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Premiowanie operacji realizowanych w gminach z mniejszą 
dostępnością obiektów infrastruktury kulturalnej 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości obiektów infrastruktury 
kulturalnej i przyznanie: 
- 3 punktów dla gminy z najniższą wartością, 
-2 punktów dla gminy z drugą najniższą wartością, 
- 1 punktu dla gminy z trzecią najniższą i wartością. 
Ocena będzie dokonywana na podstawie oficjalnych danych gminnych. 
<min. 0 max 3 punkty > 

3.2.2 
Odnowa i 

zagospodarowanie, 
zabytków  

Linia demarkacyjna: ze względu na dostępność funduszy dla JST z 
innych działań PROW, zdecydowano o umożliwieniu aplikowania 
jedynie podmiotom nie będącym JST. 

Status wnioskodawcy 

Premiowanie operacji skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
- 2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności.   
Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie operacji o najkorzystniejszej (najniższej) wartości kosztu 
realizacji operacji do ilości odbiorców 

Opracowanie zestawienia koszt/ilość odbiorców przedsięwzięcia i 
przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najniższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą po najniższej wielkości 
wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią po najniższej wielkości wartością 
<min. 0 max 3 punkty > 

3.2.3 

Wsparcie lokalnych  
inicjatyw, artystów, 

rzemiosła, zespołów, kół 
gospodyń wiejskich i 

innych grup działających 
dla zachowania 

dziedzictwa lokalnego i 
wzbogacenia oferty 
kulturalnej, w tym 

Premiowanie operacji skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności.  
Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
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działających w domach 
kultury 

<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie operacji o najkorzystniejszej (najniższej) wartości cena 
do ilości odbiorców 

Opracowanie zestawienia cena/ilość odbiorców przedsięwzięcia i 
przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najniższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą po najniższej wielkości 
wartością, 
1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią po najniższej wielkości wartością 
<min. 0 max 3 punkty > 

3.3.1 

Organizacja imprez i 
wydarzeń promujących  

obszar objęty LSR, z 
wyłączeniem imprez 

cyklicznych 

Premiowanie operacji skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności.  
Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie operacji o najkorzystniejszej (najniższej) wartości cena 
do ilości odbiorców 

Opracowanie zestawienia cena/ilość odbiorców przedsięwzięcia i 
przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najniższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą po najniższej wielkości 
wartością, 
1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią po najniższej wielkości wartością 
<min. 0 max 3 punkty > 

3.3.2 

Inicjatywy promocyjne, w 
tym: opracowanie i 

wydawanie materiałów 
promocyjnych i 

informacyjnych, tworzenie 
stron internetowych i 

„wirtualnych spacerów” 

Premiowanie operacji skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności.  
Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
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<min. 0 max 3 punkty > 

  
Premiowanie operacji o najkorzystniejszej (najniższej) wartości 
kosztów do ilości odbiorców 

Opracowanie zestawienia koszt/ilość odbiorców przedsięwzięcia i 
przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najniższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą po najniższej wielkości 
wartością, 
1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią po najniższej wielkości wartością 
<min. 0 max 3 punkty > 

4.1.1 

Wsparcie oferty lokalnych 
sportowych klubów 

młodzieżowych i 
dziecięcych oraz 

edukacyjnych zajęć 
pozalekcyjnych 

Kryterium bezwzględne: projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży 
jako jednej z grup defaworyzowanych pod względem dostępu do zajęć 
sportowych i pozalekcyjnych 

Ocena spełnia/ nie spełnia 

Premiowanie operacji skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności.  
Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie operacji o najkorzystniejszej (najniższej) wartości koszt 
do ilości odbiorców 

Opracowanie zestawienia koszt/ilość odbiorców przedsięwzięcia i 
przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najniższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą po najniższej wielkości 
wartością, 
1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią po najniższej wielkości wartością 
<min. 0 max 3 punkty > 

4.2.1 

Wsparcie organizacji zajęć 
i aktywnych form 

spędzania czasu dla 
seniorów i ogółu 

mieszkańców 

Premiowanie operacji skierowanych do większej ilości potencjalnych 
odbiorców 

Opracowanie zestawienia pod względem ilości potencjalnych odbiorców 
i przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najwyższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą co do wielkości wartością, 
- 1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią co do wielkości wartością. 
Szacunki ilości korzystających muszą spełnić warunek wiarygodności.  
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Ocena wiarygodności będzie oparta o doświadczenia członków organu 
decyzyjnego. Niezbędne będzie przedstawienie zewnętrznych źródeł, na 
których oparto szacunki. 
<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie operacji o najkorzystniejszej (najniższej) wartości koszt 
do ilości odbiorców 

Opracowanie zestawienia cena/ilość odbiorców przedsięwzięcia i 
przyznanie: 
- 3 punktów dla przedsięwzięcia z najniższą wartością, 
-2 punktów dla przedsięwzięcia z drugą po najniższej wielkości 
wartością, 
1 punktu dla przedsięwzięcia z trzecią po najniższej wielkości wartością 
<min. 0 max 3 punkty > 

Premiowanie operacji uwzględniających potrzeby następujących grup 
defaworyzowanych: niepełnosprawnych i osób starszych. 

Po 1 punkcie dla operacji, których odbiorcami będą przynajmniej w 
połowie osoby ze wskazanych grup defaworyzowanych.  
<min. 0 max 1 punkt > 
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