Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez
LGD.

W zakresie Ogólnym
1.Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 7,2 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi
- co najmniej 9,2 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 6,0 punkty w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej,
- co najmniej 8,0 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw,

W zakresie Tematycznym:
1.Operacja musi być zgodna z:
- celem ogólnym 1 zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym z dwóch wskazanych przedsięwzięć zapisanych w LSR tj.:
 II Rozpoznawalna, o wyjątkowych walorach Kraina Łęgów Odrzańskich dla celów
szczegółowych:
o 1.2 Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz
dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
o 1.3 Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną
o 1.4 Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne
zasoby
 VI e-Kraina Łęgów Odrzańskich dla celów szczegółowych:
o 1.1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
o 1.2. Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz
dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
o 1.3. Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną po Odrze
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o 1.4. Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne
zasoby
o 1.5. Prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej region Krainy Łęgów
Odrzańskich
o 1.6. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
UWAGA: Przedsięwzięcie II będzie brane pod uwagę tylko wówczas gdy będzie ono
zgodne z dodatkowymi działaniami ujętymi w LSR.
2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 10 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi
- co najmniej 12 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 8 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej,
- co najmniej 10 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw.
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