
   Węgorzewo, 16.11.2016r. 

 

Stanowisko 1/2016  

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” precyzujące 

kryteria wyboru operacji  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020. 

 

1. Kryterium nr 3 „DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY” –  Jakie dokumenty 

należy przedstawić celem wskazania, iż wnioskodawca  „posiada kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu operacji”   

Jednostka samorządu terytorialnego wykazuje, czy dany projekt związany jest z ustawowymi 

zadaniami jednostki; organizacja pozarządowa wskazuje odpowiednie zapisy w statucie; 

natomiast przedstawiciel sektora gospodarczego załącza dokumenty świadczące   

o posiadanych kwalifikacjach (wykształcenie, kursy, szkolenia, praktyka zawodowa). 

 

2.  Kryterium nr 9 „WPŁYW NA ROZWÓJ OBSZARU”  – definicja pojęcie 

„produkt markowy obszaru” 

W odniesieniu do Kryterium 9 – poszerzenie oferty lub infrastruktury turystycznej                    

i rekreacyjnej obszaru lub wzmocnienie produktu markowego obszaru – chodzi o 

wzmocnienie rozpoznawalnej już marki destynacji  turystycznej Wielkie Jeziora Mazurskie, 

zwane też Krainą Wielkich Jezior Mazurskich czy efekt kampanii promocyjnej - 7 Cudów 

Natury. 

Pojęcie marki : 

Marka jest komunikatem wielopoziomowym opartym na systemie wyróżników, nazwie 

marki i sloganie promocyjnym , identyfikacji wizualnej i  strategii komunikacji. 

Marka określa elementy przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych miejsc, a także 

komunikuje podstawowe elementy tożsamości wyróżniającej dany obszar w skali regionu. 

 

3. Kryterium nr 10 „WYKORZYSTANIE I PROPAGOWANIE LOKALNYCH 

ZASOBÓW”  – definicja pojęcia „dobrostan społeczny”. 

      Dobrostan społeczny postrzegany jest jako dziedzina poziomu i jakości życia, to też 

subiektywnie postrzegane przez człowieka zadowolenie z fizycznego, psychicznego                

i społecznego stanu własnego życia, poczucie przynależności społecznej, kształtowane  

w procesie uczestnictwa w życiu społecznym. Dobrostan ludzi jest wyznaczony przede 



wszystkim przez jakość ich społecznych relacji i oznacza  brak poczucia osamotnienia, 

poczucie, że jest się kochanym i szanowanym, poczucie przynależności do grupy. 

      W odniesieniu do kryteriów – projekt uwzględnia wykorzystanie lub promocję dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa kulturowego  - oznacza to, że wnioskodawca  uwzględnia 

funkcjonujące w środowisku  organizacje społeczne, grupy formalne i nieformalne oraz inne 

zasoby ludzkie współpracujące ze sobą na rzecz poprawy poziomu i jakości ich życia. 

Wskazanym jest pokazanie dotychczasowych efektów tej współpracy, czy działalności         

na rzecz społeczeństwa  oraz  spodziewanego pozytywnego wpływu na dobrostan społeczny 

w  najbliższej przyszłości. 

  4. Jak powinna Rada wypełnić kartę oceny w stosunku do wnioskodawcy, 

którego nie dotyczy dane kryterium,  a wśród możliwej punktacji nie ma „0”. 

Jeżeli dane kryterium nie dotyczy wnioskodawcy, należy wówczas wpisać „0”. 

  

 

Barbara Dawcewicz 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

 

 

 

 


