Załącznik 3 – KWO

Kryteria wyboru operacji
Wybór operacji do dofinansowania zostanie dokonany w 2 etapach oceny:
I. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
II. Ocena wg Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji
I.
Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
(operacja zostanie uznana za zgodą z LSR jeśli jest zgodna z co najmniej z 1 z przedsięwzięć
kluczowych, a więc przyczyni się do osiągnięcia co najmniej 1celu ogólnego i szczegółowego )
Numer i nazwa celu
ogólnego
1.Rozwój kapitału ludzkiego
i zasobów społecznych

Numer i nazwa celu
szczegółowego
1.1.Wykorzystanie lokalnych
tradycji dla rozwoju całego
obszaru objętego działaniem
LGD

1.2. Działanie na rzecz
wzrostu świadomości
kulturowej społeczeństwa
1.3.Tworzenie nowych
produktów turystycznych
opartych na tradycji i kulturze
obszaru Kociewia

Numer i nazwa
przedsięwzięcia kluczowego
I.Włączenie instytucjonalnych
obiektów kultury do promocji
lokalnych tradycji i zwyczajów
Kociewia
II.Tworzenie i promocja
tematycznych parków i szlaków
historycznych i kulturowych
opartych tradycje i kulturę
Kociewia Tczewskiego
III.Aktywizacja życia
kulturowego na bazie świetlic
wiejskich i innych obiektów
publicznych
IV.Tematyczne ścieżki
rowerowe i piesze

Tczewskiego.
2. Rozwój Zasobów
Kulturowych i Historycznych

2.1. Tworzenie warunków
zwiększających dostępność do
różnych form edukacji
pozaszkolnej w oparciu o
istniejącą bazę oświatową i
kulturalną
2.2. tworzenie warunków do
rozwoju alternatywnych form
zarobkowania i aktywności
mieszkańców z
wykorzystaniem zasobów
kulturowych i historycznych.

V. Zajęcia pozalekcyjne oparte
na sekcjach o tematyce
kulturalnej i sportowej

VI. Edukacja i wsparcie
dorosłych w zakresie
wypracowanych form
zarobkowania dodatkowego
i alternatywnego
VII.Tworzenie
lokalnych
(gminnych) grup artystycznych
i wspieranie istniejących
VIII.Obiekty kultury i
zabytkowe jako formy zapisu
historii współczesnej i integracji
społecznej

3: Rozwój Zasobów i Walorów 3.1.Podjęcie działania w
Przyrodniczych
kierunku włączenia korzystnych
zasobów przyrodniczych do

sieci produktów i obszarów
turystycznych

IX Włączenie
niezagospodarowanych
obszarów przyrodniczych rzeki

Wisły, rzeki Wierzycy oraz
jezior do różnych form
turystyki i rekreacji
X: Utworzenie szlaków
wodnych i miejsc rekreacji
w oparciu o jeziora, rzekę Wisłę
i Wierzycę – naturalną drogę
komunikacyjną Kociewia
Tczewskiego

4. Rozwój Gospodarczy

3.2.Stworzenie warunków do XI.Tworzenie ofert partnerstwa
wzrostu inwestycji turystyczno publiczno-prywatnego i
-rekreacyjnych w obszarach
publiczno-społecznego dla
aktywizacji obszarów
przyrzecznych,
turystycznych
przyjeziornych i leśnych
XII. Zagospodarowanie
obszarów NATURA 2000 pod
kątem zwiększenia oferty
turystyki rekreacyjno wypoczynkowej będącej w
zgodzie z naturą
4.1.Podjęcie działania na rzecz
XIII.Wsparcie finansowe
stworzenia sprawnego systemu
dywersyfikacji źródeł
wspierania lokalnej małej
zarobkowania rolników i
i mikro- przedsiębiorczości.
wspieranie rozwoju mikro-

przedsiębiorstw
4.2. Stworzenie warunków do
gospodarczego wykorzystania
zasobów przyrodniczych

i ukształtowania terenu

XIV: Wsparcie istniejących i
tworzenie nowych gospodarstw

agroturystycznych i
pensjonatów
XV.Turystyczne
zagospodarowanie jezior i rzeki
Wisły oraz ich otoczenia wraz z
jej dopływami poprzez budowę
infrastruktury sprzyjającej
rozwojowi sportów wodnych

II.

Ocena wg Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji
(do dofinansowania zostaną wybrane operacje, które uzyskają najwyższą liczbę punktów)

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów – 0-5 pkt
Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy:
mniej niż 20 tys. zł – 20 pkt
od 20 tys. zł do 30 tys. zł – 5 pkt
powyżej 30 tys. zł – 0 pkt
Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
powyżej 2 miejsc pracy – 10 pkt
2 miejsca pracy – 5 pkt
1 miejsce pracy – 0 pkt
Innowacyjność operacji – 0-10 pkt
Komplementarność do innych operacji/projektów zrealizowanych na obszarze
wdrażania LSR – 0-10 pkt
Wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego – 0-10 pkt

