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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel projektu: Wdrażanie LSR 

25.03.2022 r. 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do projektu lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 1.2.2 LSR  

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

– operacja własna -  

 

Uzasadnienie projektowanych zmian: 

W efekcie ostatniego zwiększenia budżetu LSR, dodano operację własną do 
przedsięwzięcia 1.2.2. z budżetem w wysokości 25 000 euro. Zakres tematyczny projektu to 
promocja obszaru LSR. W celu szczegółowym 1.2 Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru LSR 
dotychczas nie było operacji własnej. Konieczne jest więc przyjęcie zestawu lokalnych 
kryteriów wyboru, by móc ocenić i wybrać operację do dofinansowania.  

Jako punkt wyjścia przyjęto zestaw lokalnych kryteriów wyboru przyjęty w 2015 r. dla 
projektu grantowego pierwotnie zaplanowanego do realizacji w przedsięwzięciu 1.2.2. 
Zestaw ten poddano niezbędnym modyfikacjom, by dostosować go do specyfiki 
zaplanowanego projektu oraz do specyfiki wnioskodawcy. Uwzględniono zgodność 
kryteriów z wnioskami płynącymi z diagnozy obszaru LSR, z celem ogólnym i szczegółowym 
LSR oraz ich adekwatność względem wskaźników produktu i rezultatu dla operacji własnej. 

Kryterium nr 1: premiuje wnioskodawców spoza sektora finansów publicznych. Jest to 
ukierunkowane na oddolność, co jest podstawowym założeniem podejścia LEADER. Jest to 
jednocześnie forma aktywizacji organizacji społecznych. 

Kryterium nr 2: kryterium premiujące innowacyjność jest jednym z obligatoryjnych 
kryteriów wymaganych do stosowania we wdrażaniu działania 19. „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW na lata 2014-2020. Innowacje z założenia 
mają zapewnić lepszą efektywność działań. 

Kryterium nr 3: komplementarność operacji, rozumiana jako uzupełnienie już 
istniejących zadań, zmierzających do osiągnięcia tego samego efektu, jest podejściem 
ergonomicznym, ukierunkowanym na racjonalne wydatkowanie środków i maksymalizację 
oddziaływania projektu poprzez nie tylko wdrożenie nowych zadań, ale jednoczesne 
wykorzystanie już zrealizowanych. Komplementarne podejście wymaga analizy zasobów w 
danym obszarze i przemyślanego doboru zadań uwzględnionych w projekcie. 

Kryterium nr 4: kryterium aktywizuje te podmioty, które w poprzednim okresie 
programowania (2007-2013) nie sięgnęły po wsparcie finansowe w ramach budżetu LSR. 
Kryterium ma na celu pobudzić uśpione organizacje społeczne, dodatkowo zmotywować je 
do podjęcia wysiłku związanego z samodzielnym zrealizowaniem projektu. Jest to kolejny 
element aktywizacji organizacji społecznych z obszaru objętego LSR. 

Kryterium nr 5: maksymalizacja oddziaływania promocyjnego projektu odpowiada na 
zdiagnozowaną słabą stronę obszaru LSR, tj. niewystarczającą promocję zasobów obszaru 
LSR – brak spójnej promocji dziedzictwa regionu (str. 23-24, 27-28 LSR). 
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Zgłaszane inne propozycje lokalnych kryteriów wyboru w wyżej opisanym zakresie:  

Propozycja lokalnego kryterium 

wyboru 

Uzasadnienie 

z odniesieniem do diagnozy obszaru LSR, celów i założeń 

działania 19. PROW 2014-2020 lub założeń podejścia 

LEADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   ……….……………………………(data i podpis zgłaszającego) 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm  

lub przekazać osobiście do Biura LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w terminie do dnia 25.04.2022 r. godz. 16:00 

 

Polityka przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” dostępna jest na stronie 

internetowej Stowarzyszenia: www.dolina-bugu.pl/o_nas/polityka_bezpieczeństwa

 


