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4.2. Planowane do realizacji przedsięwzięcia 

 

Przedsięwzięcia umieszczone w strategii zostały poddane ocenie z punktu widzenia ich gotowości 

do realizacji w terminach odpowiadających wymogom finansowym. 

 

Przedsięwzięcie I 

„Tworzenie nowych i doskonalenie istniejących produktów turystycznych” 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: I. Tworzenie nowych i doskonalenie istniejących produktów turystycznych 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, do 

realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

1. Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień” 

3. Numer i nazwa celu szczegółowego, 

do realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

 

1.1. Poprawa oferty turystycznej 

4. Uzasadnienie: 
Szansą na rozwój turystyczny gmin objętych LGD „Zielony Pierścień” jest 

utworzenie i wypromowanie produktów turystycznych, które zaktywizują 

turystycznie cały obszar objęty LSR. Na analizowanym obszarze turystyka 

koncentruje się przede wszystkim w dwu punktach: Kazimierzu Dolnym i 

Nałęczowie. W niniejszym przedsięwzięciu w sposób nowatorski proponuje się 

zrównoważony rozwój turystyki wykorzystując unikatowe zasoby przyrodniczo-

krajobrazowe i kulturowe całego obszaru działania LGD. Proponuje się 

tworzenie i rozwój produktów liniowych i sieciowych przy zaangażowaniu 

partnerów z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego z gmin 

objętych LSR. Przedsięwzięcie to będzie stanowić istotny wkład w rozwój 

gospodarczy subregionu.   

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, kościoły lub inne 

związki wyznaniowe, LGD „Zielony Pierścień” 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Odnowy i rozwoju wsi: Preferowane będą operacje dotyczące inwestycji w zakresie:  

- budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej, obiektów 

sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów i miejsc rekreacji,  

 - urządzenia i porządkowania terenów zielonych i parków,  

- zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych dla celów turystycznych, 

- rewitalizacji zabytków i obiektów małej architektury oraz odnawianie lokalnych 

pomników historycznych i miejsc pamięci. 

6b Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- oznakowania małej infrastruktury turystycznej (w tym: punktów widokowych, 

miejsc wypoczynkowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków 

konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych); 
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- oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i 

przyrodniczego; 

- oznakowania obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego; 

- budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów 

widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych, szlaków 

wodnych, szlaków konnych; 

- inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i 

rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej; 

- renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników 

przyrody oraz miejsc i budowli istotnych dla realizacji LSR wraz z 

uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc; 

 

6c LGD: Projekty współpracy Preferowane będą operacje dotyczące tworzenia/doskonalenia sieciowych 

produktów turystycznych. 

 

 

Przedsięwzięcie II 

„Promocja walorów turystycznych obszaru LSR” 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: I. Promocja walorów turystycznych obszaru LSR 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, do 

realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

1. Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień” 

3. Numer i nazwa celu szczegółowego, 

do realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

 

1.2. Poprawa oferty turystycznej 

4. Uzasadnienie: 
Szansą na rozwój turystyczny gmin objętych LGD „Zielony Pierścień” jest 

utworzenie i wypromowanie produktów turystycznych, które zaktywizują 

turystycznie cały obszar objęty LSR. Na analizowanym obszarze turystyka 

koncentruje się przede wszystkim w dwu punktach: Kazimierzu Dolnym i 

Nałęczowie. W niniejszym przedsięwzięciu w sposób nowatorski proponuje się 

zrównoważony rozwój turystyki wykorzystując unikatowe zasoby przyrodniczo-

krajobrazowe i kulturowe całego obszaru działania LGD. Proponuje się 

promowanie walorów turystycznych obszaru LSR, które będzie stanowić wkład 

w rozwój gospodarczy subregionu.   

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, kościoły lub inne 

związki wyznaniowe, LGD „Zielony Pierścień” 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- map, wydawnictw, folderów i witryn internetowych odnoszących się do historii, 

kultury oraz walorów turystycznych obszaru LSR; 

- Imprez promujących walory turystyczne obszaru LSR, w tym: dziedzictwo 
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kulturowe i przyrodnicze; 

- promocji lokalnej twórczości kulturalnej, w tym twórczości ludowej, 

tradycyjnego rzemiosła. 

6b LGD: Projekty współpracy Preferowane będą operacje dotyczące promocji produktów lokalnych i 

turystycznych oraz walorów turystycznych obszaru LSR.  

6c Funkcjonowanie LGD, aktywizacja i 

nabywanie umiejętności: 

Preferowane będą działania dotyczące:  

- organizacji targów, wystaw i innych imprez (festynów, festiwali) 

promocyjnych;  

- wydawnictw i publikacji promujących walory turystyczne obszaru LSR. 

 

 

Przedsięwzięcie III 

„Bądź przedsiębiorczy – kreowanie postaw przedsiębiorczych i wsparcie inicjatyw gospodarczych”  

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: III. Bądź przedsiębiorczy – kreowanie postaw przedsiębiorczych i wsparcie 

inicjatyw gospodarczych 

2. Numer i nazwa celu ogólnego, do 

realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

2.Rozwój przedsiębiorczości na rzecz tworzenia pozarolniczych źródeł 

dochodu na obszarze LGD Zielony Pierścień. 

3. Numer i nazwa celu szczegółowego, 

do realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

2.1. Rozwój i promocja usług turystycznych. 

 

4. Uzasadnienie: Ludność wiejska z obszaru LGD z powodu niskich dochodów uzyskiwanych z 

gospodarstw rolnych poszukuje alternatywnych źródeł zarobkowania. Na 

obszarze objętym niniejszą LSR szansą jest turystyka oraz działalność 

okołoturystyczna. Niniejsze przedsięwzięcie proponuje mieszkańcom z obszaru 

LGD szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej oraz pobudzenie aktywności mieszkańców do poszukiwania 

źródeł dochodów. Natomiast dla osób już prowadzących działalność 

gospodarczą wsparcie finansowe na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. 

Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie gospodarcze obszaru LSR.   

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Przedsiębiorcy i mieszkańcy z obszaru LSR, LGD „Zielony Pierścień”. 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- usług turystycznych i około turystycznych; 

- wprowadzanie na rynek i sprzedaż produktów lokalnych. 

6b Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- usług turystycznych i około turystycznych; 

- wprowadzanie na rynek i sprzedaż produktów lokalnych. 

6c Funkcjonowanie LGD, aktywizacja i 

nabywanie umiejętności: 

Preferowane będą operacje dotyczące  

- szkoleń w zakresie utworzenia i prowadzenia mikroprzedsiębiorstw; 

- informowania o działaniach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze LGD; 

- szkolenia w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na przedsięwzięcia 

gospodarcze. 
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Przedsięwzięcie IV 

„Modernizacja infrastruktury służącej aktywizacji i integracji społecznej” 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: IV. Modernizacja infrastruktury służącej aktywizacji i integracji społecznej  

2. Numer i nazwa celu ogólnego, do 

realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

3.Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień 

3. Numer i nazwa celu szczegółowego, 

do realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

3.1. Poprawa infrastruktury o funkcji publicznej, społeczno-kulturalnej, 

rekreacyjnej i sportowej. 

 

4. Uzasadnienie: Niniejsze przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze 

objętym LSR przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców obszaru LSR. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności 

lokalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru LSR oraz 

wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tego obszaru. 

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, kościoły lub inne 

związki wyznaniowe. 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Odnowa i rozwój wsi Preferowane będą operacje dotyczące:  

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje 

publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, oraz służące 

propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz 

kultury obszaru LSR 

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej jak: rynki, place zabaw, centra 

miejscowości z obszaru LSR. 

6b Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące 

- zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym 

urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi 

dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności na 

obszarze LSR; 

- remont lub wyposażenie świetlic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 5 

 

Przedsięwzięcie V  

Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru LSR 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: VI. Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru 

„Zielonego Pierścienia”  

2. Numer i nazwa celu ogólnego, do 

realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

 

3.Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień. 

3. Numer i nazwa celu szczegółowego, 

do realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

3.2. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego, kulturowego i 

historycznego społeczności społecznych. 

4. Uzasadnienie: Niniejsze przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze 

objętym LSR  przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców obszaru LSR. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności 

lokalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru LSR oraz 

wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej.  

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, kościoły lub inne 

związki wyznaniowe, LGD „Zielony Pierścień”. 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Odnowa i rozwój wsi Preferowane będą operacje dotyczące:  

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów służących promocji 

obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 

historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury. 

6b Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące: 

- odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do 

rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków. 

- organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 

- promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa (kulturowego, historycznego lub przyrodniczego); 

- kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; 

- kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła. 
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Przedsięwzięcie VI.  

Ochrona i promocja obszarów cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: VI. Ochrona i promocja obszarów cennych pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym  

2. Numer i nazwa celu ogólnego, do 

realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

 

3.Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień 

3. Numer i nazwa celu szczegółowego, 

do realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

3.2. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego, kulturowego i 

historycznego społeczności społecznych. 

4. Uzasadnienie: Obszar objęty LSR stanowi obszar unikatowy pod względem walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych. Znaczna jego część jest prawnie chroniona. Pod 

względem przyrodniczo-krajobrazowym do wyróżniających się obszarów 

należy Kazimierski Park Krajobrazowy z przełomem Wisły na wysokości 

Kazimierza Dolnego i Janowca, Pradolina Wieprza w północnej części obszaru 

LSR a także sieć wąwozów na obszarze LSR. Niniejsze przedsięwzięcie ma na 

celu ochronę oraz promocję najcenniejszych i najciekawszych terenów 

przyrodniczo-krajobrazowych obszaru LSR.  

5. Beneficjenci – grupy docelowe: Rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru LSR.  

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Małe projekty: Preferowane będą operacje dotyczące 

- zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego 

lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności 

obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym 

obszarów Natura 2000; 

- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawy 

warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym 

polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem 

działalności rolniczej; 

- promowanie postaw proekologicznych; 

- tworzenie, znakowanie i promowanie szlaków edukacyjnych o charakterze 

przyrodniczo-krajobrazowym. 
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Przedsięwzięcie VII.  

Akademia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: VIII. Akademia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych  

2. Numer i nazwa celu ogólnego, do 

realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

4.Budowanie kapitału społecznego obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień” 

 

3. Numer i nazwa celu szczegółowego, 

do realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

4.1. Podniesienie wiedzy i umiejętności lokalnych liderów oraz członków 

podmiotów społecznych, gospodarczych i publicznych w zakresie 

przygotowania i wdrażania inicjatyw lokalnych oraz partnerskich. 

 

4. Uzasadnienie: Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji 

społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i 

gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Niniejsze 

przedsięwzięcie zgodnie z założeniami Leadera ma przyczynić się do 

zaktywizowania lokalnej społeczności wokół wspólnych inicjatyw.  

Przedsięwzięcie obejmuje szkolenia oraz warsztaty w zakresie tworzenia 

partnerstw lokalnych, przygotowania i wdrażania  lokalnych projektów oraz 

korzystanie z doświadczeń innych podmiotów, które osiągnęły sukces we 

wdrażaniu lokalnych inicjatyw.  

5. Beneficjenci – grupy docelowe: LGD. 

6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Funkcjonowanie LGD, aktywizacja i 

nabywanie umiejętności: 

Preferowane będą operacje dotyczące:  

- szkoleń z zakresu przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów 

finansowanych z Osi 4 Leader; 

- spotkania aktywizujące; 

- wyjazdy studyjne.  

 

 

Przedsięwzięcie VIII  

Centrum Promocji Dobrych Praktyk na rzecz rozwoju lokalnego 

 

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia: VIII. Centrum Promocji Dobrych Praktyk na rzecz rozwoju lokalnego  

2. Numer i nazwa celu ogólnego, do 

realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

 

4.Budowanie kapitału społecznego obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień” 

 

3. Numer i nazwa celu szczegółowego, 

do realizacji którego przyczynia się 

przedsięwzięcie: 

4.1. Podniesienie wiedzy i umiejętności lokalnych liderów oraz członków 

podmiotów społecznych, gospodarczych i publicznych w zakresie 

przygotowania i wdrażania inicjatyw lokalnych oraz partnerskich. 

4. Uzasadnienie: Przedsięwzięcie będzie promować przykłady najciekawszych i 

najskuteczniejszych operacji oraz inicjatyw, które pozytywnie wpłynęły na 

zmiany obszaru LGD. Przyjmujemy, że nic bardziej nie pobudza do działania 

jak dobry przykład.   

5. Beneficjenci – grupy docelowe: LGD 
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6. Lista rekomendowanych operacji w ramach: 

6a Aktywizacja i nabywanie umiejętności: Preferowane będą operacje dotyczące:  

- wykonania strony internetowej, publikacji, promocji; 

- wydarzeń/imprez promocyjnych organizowanych przez LGD 

 

 

 Kryteria lokalne do działania Małe projekty 

W tym działaniu występuje najwięcej kryteriów, bo aż 5. Są to: (1) rodzaj operacji; (2) zaangażowanie 

społeczności lokalnej w realizację operacji; (3) miejsce realizacji operacji; (4) wnioskowana kwota; (4) 

członkostwo w LGD „Zielony Pierścień” i (5) doświadczenie wnioskodawcy. 

W kryterium „rodzaj operacji” preferowane są operacje, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju 

obszaru LSR. W szczególności dotyczy to turystyki i rekreacji oraz sfery kultury. Najwięcej punktów - 5 pkt 

otrzymać można za operacje dotyczące wykonania małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i 

zabytkowej; 4 pkt – za imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe oraz wyposażenie dla zespołów 

artystycznych, folklorystycznych  i innych grup kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje; 3 pkt – za 

operacje dotyczące informacji turystycznej; 2 pkt – za operacje dotyczące obszarów objętych formami 

ochrony przyrody a 1 pkt – za remont lub wyposażenie muzeów, świetlic wiejskich lub innych obiektów 

prezentujących dziedzictwo historyczne, kulturowe,  przyrodnicze lub zanikające zawody i rzemiosło. W 

tym kryterium maksymalnie otrzymać można 5 pkt. 

Drugim kryterium oceny operacji jest „zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji”. 

Preferuje się operacje, które angażują mieszkańców. Wnioskodawca powinien w opisie projektu wskazać, 

że projekt będzie realizował we współpracy z innymi partnerami (osobami, podmiotami, organizacjami) 

oraz powinna być określona rola tej współpracy. Za realizację operacji z przynajmniej 1 partnerem 

otrzymać można 2 pkt.  

W kryterium „miejsce realizacji operacji” preferuje się operacje, które faktycznie będą realizowane na 

obszarze więcej niż jednej gminy obszaru LSR. Aby w tym kryterium operacja otrzymała punkty, miejsce 

jej realizacji musi być przynajmniej w 2 gminach. Np. jeśli operacja dotyczy imprezy kulturalnej, która 

odbywa się w jednej lub dwu miejscowościach tej samej gminy to w punktacji otrzymuje ona 0 pkt. 

Natomiast jeśli ta operacja ma miejsce przynajmniej w dwu miejscowościach, ale położonych na terenie 

dwu gmin to otrzyma ona 1 pkt. Inne przykłady, w których operacje otrzymują punkty w tym kryterium: 

wykonanie lub/i oznakowanie szlaku turystycznego przebiegającego przynajmniej przez 2 gminy; 

wydawnictwa (foldery, książki itp.) dotyczą przynajmniej 2 gmin itp. W tym kryterium można otrzymać 

maksymalnie 4 pkt. 

W kryterium członkostwo w LGD „Zielony Pierścień” preferowane są operacje, w których 

Wnioskodawca jest członkiem LGD lub innych organizacji społecznych działających na obszarze LSR 

będących członkami LGD. Dla osób zaangażowanych społecznie na obszarze LSR jest to swego rodzaju 

premia, zachęcająca do dalszych działań w ramach np. składanej do LGD operacji. W tym kryterium 

otrzymać można maksymalnie 4 pkt. 
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W kryterium wnioskowana kwota preferowane są operacje o mniejszych kwotach dofinansowania w 

ramach PROW 2007-2013. Maksymalnie otrzymać można 3 pkt. W tym kryterium wnioskodawca może 

uzyskać 3 pkt., jeśli wnioskuje o wsparcie co najwyżej na poziomie 10 tys. zł; 2 pkt. – gdy wnioskowana 

kwota wynosi powyżej 10 tys. zł, ale nie więcej niż 15 tys. zł; 1 pkt. - gdy wnioskowana kwota wynosi 

powyżej 15 tys. zł, ale nie więcej niż 22 tys. zł 

W ostatnim kryterium „doświadczenie wnioskodawcy” preferuje się tych wnioskodawców, którzy mają 

doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. LGD zakłada, że 

wnioskodawcy, którzy w przeszłości pomyślnie zrealizowali takie projekty i je rozliczyli, są gwarantem 

realizacji wysokiej jakości projektów w ramach niniejszej LSR. Potwierdzeniem doświadczenia w tym 

zakresie jest zrealizowanie i pomyślne rozliczenie przynajmniej jednego projektu finansowanego ze 

środków UE. W tym kryterium wnioskodawca otrzymać może maksymalnie 2 pkt. 

 

Beneficjenci w tym działaniu mogą maksymalnie otrzymać 16 pkt. za spełnienie wszystkich kryteriów 

na najwyższym poziomie. Do dofinansowania wybrane zostaną operacje, które uzyskają co najmniej 3 pkt 

i mieścić się będą w limicie dostępnych środków w ramach konkursu. 

 

 

 

Małe projekty 

 

Nazwa kryterium 

 

Opis kryterium 

 

Źródło 

informacji 

 

Waga 

 

Punktacja 

 

Rodzaj operacji  

 

 

Preferowane są operacje, które w istotny 

sposób przyczyniają się do rozwoju 

obszaru LSR. W szczególności dotyczy 

to turystyki i rekreacji oraz sfery 

kultury. Preferowane są operacje 

dotyczące tworzenia lub 

modernizowania bazy informacji 

turystycznej oraz stron internetowych, 

publikacji folderów oraz innych 

publikacji informacyjnych dotyczących 

obszaru objętego LSR a zwłaszcza 

zintegrowanych produktów 

turystycznych; budowy, odbudowy lub 

oznakowania małej infrastruktury 

turystycznej (np. punktów widokowych, 

miejsc wypoczynkowych lub 

biwakowych, tras narciarskich, szlaków 

wodnych, rowerowych, konnych, 

ścieżek spacerowych lub 

dydaktycznych); zachowania, 

odtworzenia, zabezpieczenia lub 

 

Wniosek 

 

1 

 

5 pkt – dotyczy małej 

infrastruktury 

turystyczno-

rekreacyjnej i 

zabytkowej; 

4 pkt - imprezy 

kulturalne i 

rekreacyjno-sportowe 

oraz wyposażenie dla 

zespołów 

artystycznych, 

folklorystycznych  i 

innych grup 

kultywujących 

miejscowe tradycje i 

zwyczaje 

3 pkt – dotyczy 

informacji 

turystycznej; 

2 pkt – dotyczy 

obszarów objętych 
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oznakowania cennego lokalnego 

dziedzictwa krajobrazowego i 

przyrodniczego a w szczególności 

obszarów objętych formami ochrony 

przyrody; odbudowy albo odnowienia 

lub oznakowania obiektów małej 

architektury objętych ewidencją 

zabytków; remont lub wyposażenie i 

oznakowanie muzeów lub innych 

obiektów prezentujących dziedzictwo 

historyczne, kulturowe lub przyrodnicze 

(np. przydrożnych kapliczek, pomników 

przyrody). Preferuje się operacje 

dotyczące lokalnej twórczości 

kulturalnej i artystycznej, organizacji 

imprez kulturalnych i rekreacyjnych 

opartych na zasobach lokalnych lub 

dziedzictwie kulturowym i 

historycznym obszaru LSR z 

wykorzystaniem lokalnych zespołów 

oraz twórczości; zakupu strojów, 

eksponatów i wyposażenia dla zespołów 

artystycznych, folklorystycznych oraz 

innych grup kultywujących miejscowe 

tradycje i zwyczaje; inwestycji 

służących utrzymaniu i kultywowaniu 

tradycyjnych zawodów i rzemiosła (np. 

remont lub wykonanie obiektów lub 

pomieszczeń dla potrzeb tradycyjnych 

zawodów lub rzemiosła wraz z zakupem 

niezbędnego wyposażenia); zakupu 

wyposażenia świetlic wiejskich i ich 

remont z wykorzystaniem do 

podtrzymywanie lokalnej kultury i 

twórczości artystycznej.  

 

formami ochrony 

przyrody; 

1 pkt – remont lub 

wyposażenie 

muzeów, świetlic 

wiejskich lub innych 

obiektów 

prezentujących 

dziedzictwo 

historyczne, 

kulturowe,  

przyrodnicze lub 

zanikające zawody i 

rzemiosło; 

0 pkt – inne. 

 

 

Zaangażowanie 

społeczności lokalnej 

w realizację operacji 

  

 

Preferuje się operacje, które angażują 

mieszkańców. Wnioskodawca powinien 

w opisie projektu wskazać, że projekt 

będzie realizował we współpracy z 

innymi partnerami (osobami, 

podmiotami, organizacjami) oraz 

powinna być określona rola tej 

współpracy.  

 

Wniosek 

 

2 

 

Operacja jest 

realizowana z 

udziałem co najmniej 

1 partnera. :  

1 pkt – Tak 

0 pkt – Nie 

 

 

Miejsce realizacji 

operacji 

 

 

Preferuje się operacje, które faktycznie 

będą realizowane na obszarze więcej niż 

jednej gminy obszaru LSR. Aby w tym 

kryterium operacja otrzymała punkty, 

miejsce jej realizacji musi być 

przynajmniej w 2 gminach. Np. jeśli 

operacja dotyczy imprezy kulturalnej, 

która odbywa się w jednej lub dwu 

miejscowościach tej samej gminy to w 

punktacji otrzymuje ona 0 pkt. 

Natomiast jeśli ta operacja ma miejsce 

przynajmniej w dwu miejscowościach, 

ale położonych na terenie dwu gmin to 

otrzyma ona 1 pkt. Inne przykłady, w 

których operacje otrzymują punkty w 

tym kryterium: wykonanie lub/i 

 

Wniosek 

 

2 

Operacja jest 

realizowana na 

obszarze: 

2 pkt – więcej niż 2 

gmin z obszaru LSR 

1 pkt – 2 gmin z 

obszaru LSR  

0 pkt – 1 gminy z 

obszaru LSR 
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oznakowanie szlaku turystycznego 

przebiegającego przynajmniej przez 2 

gminy; wydawnictwa (foldery, książki 

itp.) dotyczą przynajmniej 2 gmin itp.  

 

Członkostwo w LGD 

„Zielony Pierścień” 

 

 

Preferowane są operacje, w których 

Wnioskodawca jest członkiem LGD lub 

innych organizacji społecznych 

działających na obszarze LSR będących 

członkami LGD. 

 

Wniosek 

 

1 

 

2 pkt – 

wnioskodawca jest 

członkiem LGD 

1 pkt – 

wnioskodawca jest 

członkiem innej 

organizacji 

społecznej z obszaru 

LSR 

0 pkt – Nie 

 

 

Doświadczenie 

Wnioskodawcy  

 

Preferuje się Wnioskodawców mających 

doświadczenie w realizacji projektów ze 

środków UE . 

 

 

Wniosek 

 

2 

 

1 pkt – Tak 

0 pkt – Nie   

 

 
Wnioskowana kwota.  

 

 

Preferowane są operacje o mniejszych 

kwotach dofinansowania w ramach 

PROW 2007-2013.    

 

Wniosek 

 

1 

 

3 pkt – wnioskowana 

kwota do 10 tys. zł; 

2 pkt. – 

wnioskowana kwota 

powyżej 10 tys. i do 

15 tys. zł 

1 pkt. -  

wnioskowana kwota 

powyżej 15 tys. i do 

22 tys. zł 

 

Maksymalna liczba punktów – 15 pkt/16 pkt; Wybrana operacja musi uzyskać co 

najmniej 3 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


