
„Wykorzystanie potencjału LGD 
Kraina wokół Lublina do budowa-
nia produktu turystycznego” to 
temat spotkania aktywizacyjne-
go, które miało miejsce 11 marca 
2010 roku w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Lubli-
nie. Spotkanie miało charakter 
otwarty i zgromadziło ok. 70 osób 
zainteresowanych rozwojem tury-
styki na obszarze naszej LGD (m.in. 
członków naszego Stowarzyszenia, 
przedstawicieli gmin, właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych 
i innych podmiotów działających 
w branży turystycznej). 

W pierwszej części spotkania 
uczestnicy wysłuchali obszernego 
wykładu p. Marka Kuny (miesz-
kańca gminy Bychawa, geografa, 
pasjonata turystyki i aktywnego 
wypoczynku) na temat walorów 
turystycznych (krajobrazowych, 
historycznych i kulturowych) po-
wiatu lubelskiego. Oceniając wa-
lory turystyczne naszego obszaru 
prelegent zauważył, że możemy 
zaoferować potencjalnym tury-
stom wypoczynek w warunkach 
krajobrazu i atmosfery wsi i ma-
łych miasteczek, aktywny wypo-
czynek w formie turystyki pieszej, 
lub pieszo-samochodowej, rowe-
rowej oraz kolarstwa sportowego, 
narciarstwa biegowego i turystyki 
narciarskiej, kajakarstwa, turysty-
ki konnej. Dla miłośników kultury 
znajdą się doskonałe miejsca do 
organizacji plenerów, warsztatów, 
imprez kulturalnych. Inną formą 
wypoczynku którą możemy polecić 
jest pobyt w gospodarstwie agro-
turystycznym, gdzie przebywająca 
osoba może zapoznać się z życiem 
wsi, tradycyjną kuchnią, wyrobem 
przetworów, mleczarstwem, sa-
downictwem, pszczelarstwem, tra-
dycyjnymi pracami polowymi i go-
spodarskimi. Aktywny wypoczynek 
w terenie może być realizowany 
poprzez marsze, biegi na orienta-
cję, gry terenowe, surviwal, zajęcia 
o charakterze paramilitarnym.

 O tym, co obszar LGD może za-
oferować turystom-cyklistom opo-
wiedział p. Sławomir Juraszewski 
- zajmujący się zawodowo wyty-
czaniem tras rowerowych m.in. na 
naszym terenie. Sugerowane kie-
runki rozwoju szlaków na naszym 
terenie to:
• zapełnienie „białych plam” (ob-

szary bez szlaków)
• koordynacja działań (tworzenie 

spójnej sieci)
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Produkt turystyczny 
na obszarach wiejskich
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„ K R A I  N A   W O K Ó Ł    L  U B L  I  N A ”

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy 

ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 

„Kraina wokół Lublina”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Małe projekty (limit dostępnych środków - 540 000,00zł);
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków - 400 000,00zł);
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków - 200 000,00zł);

1) Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                   
od 9 kwietnia 2010 r. do 7 maja 2010 r.

2) Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na 
Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, 
tel. 81 532 30 65 
3) Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
4) Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Gru-
py Działania „Kraina wokół Lublina” -  www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”, na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - 
www.prow.lubelskie.pl

5) Kryteria wyboru operacji 
w ramach poszczególnych dzia-
łań określone i opisane zostały 
w Lokalnej Strategii Rozwoju 
(Rozdz. 9), zamieszczonej na stro-
nie internetowej www.kraina-
wokollublina.pl tj.: dla działania 
„Małe projekty”: Projekt służy jak 
największej liczbie mieszkańców; 
Doświadczenie Wnioskodawcy 
w realizacji projektów fi nansowa-
nych ze środków UE; Pozytywny 
wpływ na rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki oraz oferty spędza-
nia wolnego czasu na obszarze 
LSR; Wpływ realizacji operacji 
na osiągniecie celów ogólnych 
i szczegółowych w LSR; Wykorzy-
stanie lokalnych zasobów (kul-

turowych, przyrodniczych, historycznych); Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji; Wpływ 
operacji na promocję LGD i wizerunek obszaru objętego LSR; Wkład pracy własnej Wnioskodawcy; Miejsce 
siedziby Wnioskodawcy; Powiązanie z innymi projektami - kompleksowość projektu. Dla działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: Zasięg projektu; Pozytywny wpływ projektu na rozwój turystyki, w tym agrotu-
rystyki na obszarze LSR; Wpływ realizacji operacji na osiągnięciu celów ogólnych i szczegółowych; Powiązanie 
z innymi projektami - kompleksowość projektu; Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne; Innowacyjność projektu; Doświadczenie fi rmy na rynku; Wprowadzenie do ofer-
ty fi rmy nowych produktów/usług. Dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: Zasięg 
projektu; Pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym agroturystyki na obszarze LSR; Wpływ realizacji operacji 
na osiągniecie celów ogólnych i szczegółowych LSR; Wykorzystanie lokalnych zasobów (kulturowych, historycz-
nych, przyrodniczych); Powiązanie z innymi projektami - kompleksowość projektu; Powierzchnia gospodarstwa 
rolnego, które posiada Wnioskodawca, lub w którym pracuje będąc małżonkiem lub jego domownikiem w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym; Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przelicze-
niu na pełne etaty średnioroczne; Powiązanie projektu z produktem lokalnym;
6) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorach formularzy wnio-
sków i w instrukcjach do wypełniania wniosków. Wzory niezbędnych załączników znajdują się na stronie inter-
netowej - www.krainawokollublina.pl, w zakładce „Nabór wniosków”.

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

Ogłoszenie współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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• przy tworzeniu – przywiązy-
wanie szczególnej wagi do 
prowadzenia szlaków drogami 
o właściwym stanie nawierzchni, 
a w razie potrzeby dostosowy-
wanie jej do potrzeb rowerzy-
stów (wyrównywanie, ubijanie, 
odwadnianie itd.)

• przestrzeganie przepisów prawa
• tworzenie infrastruktury oko-
łoszlakowej 

• regularna konserwacja
• reklama (foldery, mapy)

Prowadzący spotkanie Prezes 
Stowarzyszenia p. Paweł Pikula za-
prezentował nowe przedsięwzięcie 
turystyczne Powiatu Lubelskiego, 
które już wkrótce ma szansę za-
funkcjonować i wzbogacić ofer-
tę spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców Lublina i nie tylko: 
projekt „Kajakiem po Bystrzycy 
i Wieprzu”. 

Po przedstawieniu defi nicji i me-
todyki tworzenia wiejskiego pro-
duktu turystycznego uczestnicy 
spotkania zostali zaproszeni do 
dyskusji o szansach i możliwo-
ściach stworzenia takiego produk-
tu. W dyskusji padły propozycje 
między innymi wytyczenia sieci 
szlaków turystycznych opartych na 
lokalnym produkcie kulinarnym, 
trasach konnych i rowerowych. 

Osoby związane zawodowo 
z turystyką z zadowoleniem przy-
jęły koncepcję utworzenia pro-
duktu turystycznego na obszarze 
LGD, który byłby w stanie wypro-
mować nasz mikroregion i uczy-
nić go atrakcyjnym dla rozwoju 
fi rm zarówno turystycznych jak 
i wszystkich innych związanych 
w różnorodny sposób z ruchem tu-
rystycznym. 

Działanie skierowane jest do rol-
ników, współmałżonków rolników 
oraz domowników. O pomoc mogą 
ubiegać się osoby, które co naj-
mniej rok są ubezpieczone w KRUS 
oraz pobierają dopłaty bezpośred-
nie do gospodarstw rolnych.

Pomoc udzielana będzie z tytułu 
inwestycji w zakresie:

usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa, usług dla ludności, 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
rzemiosła lub rękodzielnictwa, ro-
bót i usług budowlanych oraz in-
stalacyjnych, usług turystycznych, 
związanych ze sportem, rekreacją 
i wypoczynkiem, usług transpor-
towych i komunikacyjnych, prze-

ODBYŁO SIĘ.
11.01.2010 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
11.01.2010 - Spotkanie robocze Rady i Zarządu 
Stowarzyszenia ws. ustalenia nowych lokalnych 
kryteriów wyboru projektów
2.02.2010 - Posiedzenia Zarządu, posiedzenie 
Rady LGD, Walne Zabranie Członków Stowarzy-
szenia-aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 
4-6.02.2010 - Udział członków Stowarzyszenia 
w szkoleniu „Rola LGD w budowaniu produktu 
turystycznego na obszarach wiejskich”
7.02.2010 - Spotkanie informacyjne nt. funk-
cjonowania LGD „KwL” i możliwości pozyskania wsparcia w ramach podejścia LEADER zorganizowane w Starej 
Wsi Pierwszej (Gmina Bychawa)
12.02.2010 - Udział pracowników biura LGD w konferencji dla LGD z terenu woj. Lubelskiego w Janowie Lubel-
skim  -  LGD „Kraina wokół Lublina” przyjęło propozycję przewodniczenia w 2010 r. w Porozumieniu o współpra-
cy pomiędzy LGD z obszaru woj. lubelskiego 
16.02.2010 - Spotkanie informacyjne  nt. funkcjonowania LGD „KwL” i możliwości pozyskania wsparcia w ra-
mach podejścia LEADER zorganizowane w Kolonii Gałęzów Drugiej  (Gmina Bychawa)
24.02.2010 - Spotkanie informacyjne dla bibliotekarzy z terenu obszaru LGD nt. możliwości pozyskania dofi nan-
sowania na realizację projektów w zakresie „Małych projektów”.
5.03.2010 - Szkolenie w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach działań  „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw”  oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” dla członków Stowarzyszenia i pracow-
ników biura zaangażowanych w pomoc potencjalnym benefi cjentom przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych.
11.03.2010 - Spotkanie aktywizacyjne  „Wykorzystanie potencjału LGD Kraina wokół Lublina do budowania 
produktu turystycznego”
15, 17, 23, 24, 25, 31.03.2010 - Spotkania aktywizacyjne na temat możliwości pozyskania wsparcia za pośred-
nictwem LGD w gminach Jastków, Wólka, Bychawa, Konopnica, Krzczonów, Wysokie.
ZAPOWIEDZI.
I/2010 nabór wniosków za pośrednictwem LGD  w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej”, „Małe projekty” (planowany termin naboru  
od 9 kwietnia do 7 maja br.)
Kwiecień 2010 - organizacja spotkań informacyj-
no-szkoleniowych na obszarze gmin członkow-
skich LGD (harmonogram spotkań na stronie 
www.krainawokollublina.pl). Organizacja dyżurów  
doradców na terenie gmin członkowskich LGD 
Maj-Czerwiec 2010 - udział LGD w imprezach, wy-
darzeniach promocyjnych i kulturalnych organizo-
wanych na obszarze LGD „KwL” 
20-21 maja 2010 - organizacja konferencji dla LGD 
z terenu województwa lubelskiego.

Produkt turystyczny na obszarach 
wiejskich c.d. ze str. 1

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

K A L E N D A R I U M

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli złożyć wniosek o dofi nansowanie do naszej LGD mają możliwość uczestniczenia w  nieodpłatnych spotka-
niach aktywizacyjnych, które odbywają się w gminach członkowskich na przełomie marca i kwietnia 2010 roku.

W trakcie trwania drugiego naboru wniosków w dniach 9 kwietnia do 7 maja 2010 roku informacje o projektach i pomoc w przygotowaniu 
i wypełnieniu formularzy potencjalni benefi cjenci będą mieli możliwość uzyskać podczas dyżurów pełnionych przez doradców.

O terminach spotkań oraz konsultacji informujemy szczegółowo na naszej stronie www.krainawokollublina.pl
Również pracownicy biura LGD służą zainteresowanym wszelkimi dostępnymi informacjami od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 

w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie przy  ul. Karłowicza 4/100, udzielają informacji telefonicznie (nr tel. 532 30 65 oraz 81 534 45 28) lub za 
pośrednictwem internetu (e-mail: biuro@krainawokollublina.pl).

twórstwa produktów rolnych lub 
jadalnych produktów leśnych, ma-
gazynowania lub przechowywania 
towarów, wytwa-
rzania produktów 
energetycznych 
z biomasy, ra-
chunkowości, do-
radztwa lub usług 
informatycznych.

Zgodnie z Lokal-
ną Strategią Roz-
woju preferowane 
do dofi nansowania 
będą operacje do-
tyczące tworzenia 
i modernizacji go-
spodarstw agrotu-

rystycznych, przedsiębiorstw świad-
czących usługi turystyczne, budowy 

c.d. na str. 3
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ODBYŁO SIĘ.
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fachowe przygotowanie pełne-
go pakietu turystycznego.

Rozwój turystyki na obszarach 
wiejskich może być szansą  na 
efektywne wykorzystanie dzie-
dzictwa kultury i tradycji  oraz 
bogactwa przyrody.  

Pokazanie walorów krajobra-
zowych, przyrodniczych i histo-
rycznych oraz przedstawienie 
stanu istniejących na naszym 
obszarze tras turystycznych po-
zwoli na realne określenie moż-
liwości przygotowania oferty 
polegającej na  stworzeniu jed-
nej wspólnej idei opierającej 
się na atrakcjach już istnieją-
cych i budowanych celowo pod 
kątem przemyślanego unikato-
wego pomysłu  na naszym ob-
szarze. 

Nasz produkt powinien być 
atrakcyjny turystycznie i mieć 

Rozwój turystyki na obsza-
rach wiejskich stanowi waż-
ny element Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Rozwój agroturystyki 
i ekoturystyki na obszarze na-
szej LGD, utworzenie lub zmo-
dernizowanie 40 gospodarstw 
agroturystycznych, wytyczenie 
i oznakowanie 30 szlaków tu-
rystycznych to założenia naszej 
Lokalnej Strategii Rozwoju do 
roku 2015.

Lokalna Grupa Działania 
może stać się nową instytucją 
kreującą rozwój turystyki wiej-
skiej.

Produkt turystyczny to wszel-
kie dobra i usługi nabywane 
przez turystów, czyli transport, 
noclegi, gastronomia, prze-
wodnicy. Szansą dla wszystkich 
uczestników lokalnego rynku 
turystycznego jest wspólne, ale 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
c.d. ze str. 2

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU 
LGD KWL DO BUDOWANIA 

PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

i modernizacji małej architektury, 
tworzenia przedsiębiorstw bran-
ży przetwórstwa rolno-spożyw-
czego.

Realizacja przedsięwzięć po-
winna przyczynić się do osiągnię-
cia co najmniej jednego z celów 
ogólnych LSR:
I. Poprawa jakości życia na wsi, 
w tym warunków zatrudnienia 
(zwiększenie liczby miejsc pracy);
II. Waloryzacja lokalnych zasobów 
przyrodniczych i kulturowych.
- co najmniej jednego z celów 
szczegółowych:
1. Zachowanie wartości kulturo-
wych i przyrodniczych;
2. Rozwój turystyki kulturowej 
i aktywnej, w tym agroturystyki 
i ekoturystyki;
3. Rozwój przetwórstwa rolno-
spożywczego i rynków zbytu pro-
duktów rolnych.

Pomoc ma formę zwrotu 50% 
poniesionych kosztów kwalifiko-

walnych. Maksymalna wysokość 
pomocy udzielonej jednemu be-
neficjentowi w gospodarstwie 
rolnym w okresie realizacji pro-
gramu nie może przekroczyć 
100 000 zł.  Pomoc uzyskana za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania nie wyklucza uzyskania 
wsparcia również w przypadku 
składania wniosku bezpośrednio 
do Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (w sumie 2 x 
100 000 złotych!!!).

Jednocześnie należy zaznaczyć, 
że jedynie w Osi 4 Leader  czyli 
za pośrednictwem LGD możliwe 
jest przyznanie pomocy w po-
wyższym działaniu na utworze-
nie lub rozwój przedsiębiorstwa 
w miejscowości liczącej do 20000 
mieszkańców.

Najbliższy nabór wniosków 
przewidujemy w dniach od 
9 kwietnia do 7 maja 2010 
roku.

szansę na realizację na naszym 
obszarze a następnie na przy-
ciągnięcie jak największej liczby 
turystów.

Propozycje produktu tury-
stycznego zgłoszone na spotka-
niu 11 marca 2010 roku to:
• Runda turystyczna wokół Lu-

blina – popularyzacja pieszych 
wędrówek po opisanych tra-
sach, w tym popularyzacja 
nordic walking;  jednodnio-
we lub weekendowe wy-
jazdy mieszkańców Lublina 
(wycieczki rowerowe); udział 
przewodników w wyjazdach; 
aktywny wypoczynek w cza-
sie wycieczek do gmin na-
szego powiatu; wycieczki śla-
dami historycznych i przy-
rodniczych atrakcji każdej 
gminy.

• Rowerem i kajakiem po kra-
inie mlekiem i miodem pły-
nącej – wykorzystanie istnie-
jących tras rowerowych oraz 
spływów kajakowych.

• Pszczelarstwo – produkty pszcze-
larskie na ścieżkach turystycz-
nych – promocja pszczelarstwa, 
imprezy edukacyjne połączone 

z degustacją produktów pszcze-
larskich.

• Hippika – wyprawy konne  raj-
dy, kuligi.

• Imprezy lokalne w gminach 
– tematyczny cykl imprez – 
dożynki, dni miejscowości, 
imprezy upamiętniające waż-
ne wydarzenia historyczne; 
cykl imprez kultywujących 
tradycje przodków; festyny 
rodzinne, sportowe, w tym 
rozwój sportów uprawianych 
rodzinnie.

• Festiwal kulinariów – wyko-
rzystanie kulinarnego produk-
tu lokalnego – seminarium na 
temat produktu lokalnego, 
propagowanie potraw regio-
nalnych (np. miody, placki 
z kasz, potrawy z ziemnia-
ków); ustalenie stałego ter-
minarza imprez związanych 
z kulinariami, powtarzanych 
cyklicznie; utworzenie Szlaku 
Kulinariów Lubelskich.

• Sklasyfikowanie obiektów za-
bytkowych pod kątem epok 
historycznych i  utworzenie 
odpowiednich tras wycieczko-
wych dla szkół.
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cykl imprez kultywujących 
tradycje przodków; festyny 
rodzinne, sportowe, w tym 
rozwój sportów uprawianych 
rodzinnie.

• Festiwal kulinariów – wyko-
rzystanie kulinarnego produk-
tu lokalnego – seminarium na 
temat produktu lokalnego, 
propagowanie potraw regio-
nalnych (np. miody, placki 
z kasz, potrawy z ziemnia-
ków); ustalenie stałego ter-
minarza imprez związanych 
z kulinariami, powtarzanych 
cyklicznie; utworzenie Szlaku 
Kulinariów Lubelskich.

• Sklasyfikowanie obiektów za-
bytkowych pod kątem epok 
historycznych i  utworzenie 
odpowiednich tras wycieczko-
wych dla szkół.
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Wnioski w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oceniane 
będą według następujących kryteriów:

4

K R Y T E R I A   W Y B O R U

K R Y T E R I U M P U N K T A C J A

1 Zasięg projektu  1 - 3
1 pkt – zasięg obszaru 1 miejscowości
2 pkt – zasięg obszaru 1 gminy 
3 pkt – zasięg obszaru  LGD

2
Doświadczenie w realizacji projektów 
fi nansowanych ze środków UE

1 - 2

1 pkt  – wnioskodawca realizował projekt współfi nansowany ze 
środków UE 

2 pkt – wnioskodawca nie realizował żadnego  projektu 
współfi nansowanego ze środków UE 

3
Pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki  na obszarze LSR 

0 – 4

0 pkt – operacja nie wpłynie na rozwój turystyki, w tym agroturystyki 
na obszarze LSR  

4 pkt – operacja wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki, w tym 
agroturystyki na obszarze LSR  

4
Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów 
ogólnych i szczegółowych LSR

1 – 3

1 pkt – projekt zgodny z jednym celem ogólnym i szczegółowym 
i przedsięwzięciem

3 pkt  – projekt zgodny z więcej niż jednym celem ogólnym 
i szczegółowym i przedsięwzięciem

5 Wykorzystanie lokalnych zasobów 0 – 6

0 pkt – projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach (dziedzictwo 
kulturowe lub historyczne lub przyrodnicze)

2 pkt – projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa 
kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego

4 pkt – projekt oparty jest na dwóch z trzech lokalnych zasobów
6 pkt – projekt oparty jest na zasobach dziedzictwa kulturowego 

i historycznego i przyrodniczego

6
Powiązanie z innymi projektami –  
kompleksowość projektu

0 - 2

0 pkt – projekt rozpoczyna nowe przedsięwzięcie (jest jego częścią 
składową) wynikające z  lokalnych dokumentów programowych 

1  pkt – projekt jest powiązany z innymi projektami – co najmniej 
z jednym projektem również fi nansowanym z innych źródeł 
(EFRR, ESF, publiczne środki krajowe, środki prywatne itp.) 

2  pkt – projekt jest powiązany z więcej niż jednym projektem, również 
fi nansowanym z innych źródeł (EFRR, ESF, publiczne środki 
krajowe, środki prywatne itp.) 

7

Powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą 
posiada Wnioskodawca, lub w której pracuje 
będąc małżonkiem lub domownikiem 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym

1 - 4
1 pkt – powyżej 10 ha
2 pkt – więcej niż 5 ha i nie więcej niż 10 ha
4 pkt – mniej niż 5 ha

8
Liczba zaplanowanych do utworzenia 
miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne

0 – 4
0 pkt – mniej niż 1 etat
2 pkt – 1 etat 
4 pkt – więcej niż 1 etat

9 Projekt będzie powiązany z produktem lokalnym 0 - 5
0 pkt – nie ma powiązania 
5 pkt – jest powiązany 

RAZEM 33 pkt
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