
 

I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej 

 

KRYTERIUM DOKUMENT 

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

1 

Projekt zakłada utworzenie firmy w jednej z poniższych kategorii: 

 świadczącej usługi noclegowe, 

 świadczącej usługi gastronomiczne, 

 prowadzącej obiekt rekreacyjny, 

 prowadzącej działalność ściśle związaną z turystyką.  

 

Co najmniej jedna z powyższych kategorii: 15 PKT 

Bez kategorii: 0 PKT 

 

Ocena odbywa się na podstawie kategorii kosztów przedstawionych  

w budżecie projektu, wśród których koszty związane z preferowanym 

zakresem działalności wynoszą minimum 50 % całkowitych kosztów. 

Wnioskodawca w opisie powinien szczegółowo uzasadnić związek 

wydatków z zaplanowanym zakresem działalności oraz w szczególności 

związek planowanej działalności z turystyką. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

15 

2 

Projekt zakłada utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy, dającego 

zatrudnienie nie tylko ubiegającemu się  

o dofinansowanie.  

 

Wnioskodawca zaplanował: 

 utworzenie więcej niż jednego dodatkowego miejsca pracy  

w przeliczeniu na etaty średnioroczne: 10 PKT 

 utworzenie minimum jednego dodatkowego miejsca pracy  

w przeliczeniu na etaty średnioroczne: 5 PKT 

 samozatrudnienie lub utworzenie jednego miejsca pracy 

stanowiącego minimum programowe: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 

3 

Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie 

rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających 

charakter innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji  

i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, nowy sposób 

angażowania społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych 

technik marketingowych). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: 10 PKT 

 nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 

4 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń 

niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów, 

zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony 

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: 5 PKT 

 nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu 

dotyczących wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu 

ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 



KRYTERIUM DOKUMENT 

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

5 

W działalności gospodarczej zostaną wykorzystane lokalne zasoby 

przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.  

 

Wnioskodawca: 

 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: 5 PKT 

 nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych 

zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób 

zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

6 

Działalność oparta będzie na lokalnych produktach rolnych (produkty 

lokalne powinny być produkowane z lokalnego, świeżego surowca  i 

tańsze, dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników i sprzedaży wśród 

lokalnej ludności). 

 

Wnioskodawca: 

 w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą opartą na 

lokalnych produktach rolnych: 2 PKT 

 w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą nie opartą na 

lokalnych produktach rolnych: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

2 



KRYTERIUM DOKUMENT 

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

7 

Operacja zakłada prowadzenie działalności w zakresie wpisującym się w 

Regionalne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego: 

 

1) biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał 

gospodarczy oraz naukowo-badawczy), 

2) działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, 

która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać 

na współczesne wyzwania), 

3) przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm  

z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, 

dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane 

z przemysłem okrętowym), 

4) usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, 

KPO, czy przemysły kreatywne), 

5) turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych  

i dorobku kulturowego) 

 

i/lub Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego: 

 

1) poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora 

nauki i gospodarki, 

2) rozwój infrastruktury transportowej łączącej największe ośrodki 

miejskie oraz wspieranie ich powiązań z europejskim systemem 

transportowym oraz z ośrodkami subregionalnymi, 

3) budowa i modernizacja systemów dystrybucyjnych  

i przesyłowych energii elektrycznej, 

4) zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w szczególności w dorzeczu 

Odry, 

5) zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego 

Województwa, 

6) zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie, 

7) redukcja poziomu wykluczenia społecznego, 

8) podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, 

9) podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony 

zdrowia, 

10) rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim 

funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych, 

11) kompleksowa rewitalizacja obszarów popegeerowskich. 

 

Operacja: 

 zakłada prowadzenie działalności w zakresie wpisującym się  

w Regionalne Specjalizacje Województwa 

Zachodniopomorskiego i Kontrakt terytorialny dla województwa 

zachodniopomorskiego: 4 PKT 

 zakłada prowadzenie działalności w zakresie wpisującym się  

w Regionalne Specjalizacje Województwa 

Zachodniopomorskiego albo Kontrakt terytorialny dla 

województwa zachodniopomorskiego: 2 PKT 

 nie zakłada prowadzenia działalności w zakresie spełniającym 

powyższy warunek: 0 PKT 

 

Wnioskodawca uzasadnił powiązania pomiędzy zakresem planowanej 

działalności a zakresem ww. dokumentów strategicznych. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy  

4 



KRYTERIUM DOKUMENT 

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

8 

Wnioskodawca należy do co najmniej jednej z poniższych grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy: 10 PKT 

 

Wnioskodawca jest: 

 w dniu złożenia wniosku osobą w wieku do 35 roku życia, 

 w dniu złożenia wniosku osobą w wieku powyżej 50 roku życia, 

 kobietą, 

 osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. 

 

Wiek wnioskodawcy określany jest w dniu złożenia wniosku na 

podstawie pełnej daty urodzin.  

Wniosek o przyznanie 

pomocy; orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności 

10 

9 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje lub/i doświadczenie odpowiednie do 

przedmiotu projektu. 

 

Wnioskodawca:  

 posiada doświadczenie zawodowe i wykształcenie (w tym kursy, 

szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej działalności:  

10 PKT 

 posiada doświadczenie zawodowe lub wykształcenie (w tym 

kursy, szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej 

działalności: 5 PKT 

 nie posiada doświadczenia zawodowego ani wykształcenia 

zbieżnego z zakresem planowanej działalności: 0 PKT 

Wniosek wraz  

z załącznikami (dokumenty 

potwierdzające 

wykształcenie, 

doświadczenie) 

10 

10 

Wnioskodawca: 

 ma doświadczenie w realizacji projektów ze środków unijnych:  

5 PKT 

 nie ma doświadczenia w realizacji projektów ze środków 

unijnych: 0 PKT 

Dokument potwierdzający 

prawidłowe rozliczenie 

projektu 5 

11 

W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest zameldowany 

nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na terenie obszaru LSR od co 

najmniej 12 miesięcy. 

  

Wnioskodawca: 

 jest zameldowany zgodnie z przedstawionym warunkiem:  2 PKT 

 nie jest zameldowany zgodnie z przedstawionym warunkiem:  

0 PKT 

Zaświadczenie z ewidencji 

ludności 

2 

12 

Wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy na obszarze LSR (Urząd 

Skarbowy w Drawsku Pomorskim).  

 

Wnioskodawca: 

 odprowadza podatek na obszarze LGD: 2 PKT 

 nie odprowadza podatku na obszarze LGD: 0 PKT 

Oświadczenie 

Wnioskodawcy 

2 

13 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez 

Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście albo poprzez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika 

Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku  

o przyznanie pomocy. 

 

Wnioskodawca: 

 wziął udział w szkoleniu i doradztwie: 10 PKT  

 wziął udział w szkoleniu albo doradztwie: 5 PKT 

 nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 PKT 

Lista obecności ze szkoleń  

i doradztwa 

10 



KRYTERIUM DOKUMENT 

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

14 

Wnioskodawca w terminie na co najmniej trzy dni przed ostatecznym 

terminem złożenia wniosku odbył konsultacje w Biurze LGD mające na 

celu zweryfikowanie czy: 

 operacja wpisuje się w program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 operacja wpisuje się w realizację przedsięwzięć LSR, 

 operacja wstępnie prognozuje w zakresie osiągnięcia minimalnej 

ilości punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru, 

 składany wniosek jest kompletny, tj. zawiera wszystkie niezbędne 

załączniki.  

 

Wnioskodawca: 

 korzystał z konsultacji: 5 PKT 

 nie korzystał z konsultacji: 0 PKT 

Lista obecności  

z prowadzonych konsultacji 

5 

15 

Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw 

Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych  

z realizacją operacji.  

 

Wnioskodawca:  

 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 5 PKT 

 nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

SUMA PUNKTÓW (min. 40 pkt) 100 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej 

 

KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

1 

Projekt zakłada utworzenie firmy w jednej z poniższych kategorii: 

 świadczącej usługi noclegowe, 

 świadczącej usługi gastronomiczne, 

 prowadzącej obiekt rekreacyjny, 

 prowadzącej działalność ściśle związaną z turystyką.  

 

Co najmniej jedna z powyższych kategorii: 10 PKT 

Bez kategorii: 0 PKT 

 

Ocena odbywa się na podstawie kategorii kosztów przedstawionych  

w budżecie projektu, wśród których koszty związane z preferowanym 

zakresem działalności wynoszą minimum 50 % całkowitych kosztów. 

Wnioskodawca w opisie powinien szczegółowo uzasadnić związek 

wydatków z zaplanowanym zakresem działalności oraz w szczególności 

związek planowanej działalności z turystyką. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy  

10 

2 

Projekt zakłada utworzenie i utrzymanie większej liczby miejsc pracy niż 

wymagane minimum.  

 

Wnioskodawca zaplanował: 

 utworzenie co najmniej trzech etatów (w tym jeden wymagany):  

10 PKT 

 utworzenie więcej niż dwóch, a mniej niż trzech etatów (w tym 

jeden wymagany): 7 PKT 

 utworzenie dwóch etatów (w tym jeden wymagany): 5 PKT 

 wymagane minimum: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

3 

Wnioskodawca zatrudni osobę z jednej z poniższych grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.  

 osobę w wieku do 35 roku życia, 

 osobę w wieku powyżej 50 roku życia, 

 kobietę, 

 osobę niepełnosprawną z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. 

 

Wnioskodawca: 

 zatrudni osobę z jednej z powyższych grup: 10 PKT 

 nie zatrudni żadnej osoby z jednej z powyższych grup: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 

4 

Deklarowany wkład własny (w stosunku do kosztów kwalifikowalnych 

netto) Wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów 

programowych: 

 pow. 10%: 8 PKT 

 od 5,1% do 10%: 4 PKT 

 od 1% do 5%: 2 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

8 

5 

Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów 

lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, 

które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację 

tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności 

lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: 5 PKT 

 nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

6 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń 

niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów, 

zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu: 5 PKT 

 nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu dotyczących 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

7 

W działalności gospodarczej zostaną wykorzystane lokalne zasoby 

przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.  

 

Wnioskodawca: 

 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: 5 PKT 

 nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych 

zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób 

zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

8 

Operacja zakłada prowadzenie działalności w zakresie wpisującym się  

w Regionalne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego: 

1) biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał 

gospodarczy oraz naukowo-badawczy),    

2) działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, 

która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na 

współczesne wyzwania), 

3) przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego 

sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym 

atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem 

okrętowym), 

4) usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, 

KPO, czy przemysły kreatywne), 

5) turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych  

i dorobku kulturowego) 

 

 i/lub Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego: 

1) poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki 

i gospodarki, 

2) rozwój infrastruktury transportowej łączącej największe ośrodki 

miejskie oraz wspieranie ich powiązań z europejskim systemem 

transportowym oraz z ośrodkami subregionalnymi, 

3) budowa i modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych 

energii elektrycznej, 

4) zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w szczególności w dorzeczu 

Odry, 

5) zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego 

Województwa, 

6) zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie, 

7) redukcja poziomu wykluczenia społecznego, 

8) podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, 

9) podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, 

10) rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim 

funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych, 

11) kompleksowa rewitalizacja obszarów popegeerowskich. 

 

Operacja: 

 zakłada prowadzenie działalności w zakresie wpisującym się  

w Regionalne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego  

i Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego:  

4 PKT 

 zakłada prowadzenie działalności w zakresie wpisującym się  

w Regionalne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego 

albo Kontrakt terytorialny dla województwa 

zachodniopomorskiego: 2 PKT 

 nie zakłada prowadzenia działalności w zakresie spełniającym 

powyższy warunek: 0 PKT 

 

Wnioskodawca uzasadnił powiązania pomiędzy zakresem planowanej 

działalności a zakresem ww. dokumentów strategicznych. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

4 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

9 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje lub/i doświadczenie odpowiednie do 

przedmiotu projektu. 

 

Wnioskodawca:  

 posiada doświadczenie zawodowe i wykształcenie  

(w tym kursy, szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej 

działalności: 10 PKT 

 posiada doświadczenie zawodowe lub wykształcenie  

(w tym kursy, szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej 

działalności: 5 PKT 

 nie posiada doświadczenia zawodowego ani wykształcenia 

zbieżnego z zakresem planowanej działalności: 0 PKT 

Wniosek wraz z 

załącznikami (dokumenty 

potwierdzające 

wykształcenie, 

doświadczenie) 

10 

10 

Wnioskodawca: 

 ma doświadczenie w realizacji projektów ze środków unijnych: 

5 PKT 

 nie ma doświadczenia w realizacji projektów ze środków unijnych:  

0 PKT 

Dokument potwierdzający 

prawidłowe rozliczenie 

projektu 5 

11 

Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej na obszarze LGD. 

 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na obszarze LGD: 

 powyżej 10 lat przed dniem złożenia wniosku: 5 PKT 

 od 6 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku: 3 PKT 

 od  2 do 5 lat przed dniem złożenia wniosku:  2 PKT 

Wnioskodawca nie spełnia powyższego warunku: 0 PKT 

Aktualny wyciąg z 

Centralnej Ewidencji i 

Informacji Działalności 

Gospodarczej lub KRS 
5 

12 

Wnioskodawca jest podmiotem ekonomii społecznej, tzn. organizacją 

pozarządową zarejestrowaną w KRS prowadzącą działalność gospodarczą 

lub spółdzielnią socjalną lub zakładem aktywności zawodowej lub 

spółdzielnią pracy lub spółdzielnią inwalidów lub spółdzielnią 

niewidomych. 

 

Wnioskodawca: 

 spełnia powyższy warunek: 3 PKT 

 nie spełnia powyższego warunku: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

3 

13 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro 

LGD w ramach danego naboru osobiście albo poprzez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby 

uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Wnioskodawca: 

 wziął udział w szkoleniu i doradztwie: 10 PKT  

 wziął udział w szkoleniu albo doradztwie: 5 PKT 

 nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 PKT 

Lista obecności ze szkoleń 

i doradztwa 

10 

14 

Wnioskodawca w terminie na co najmniej trzy dni przed ostatecznym 

terminem złożenia wniosku odbył konsultacje  

w Biurze LGD mające na celu zweryfikowanie czy: 

 operacja wpisuje się w program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 operacja wpisuje się w realizację przedsięwzięć LSR, 

 operacja wstępnie prognozuje w zakresie osiągnięcia minimalnej 

ilości punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru, 

 składany wniosek jest kompletny, tj. zawiera wszystkie niezbędne 

załączniki.  

 

Wnioskodawca: 

 korzystał z konsultacji: 5 PKT  

 nie korzystał z konsultacji: 0 PKT 

Lista obecności  

z prowadzonych 

konsultacji 

5 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

15 

Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw 

Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych  

z realizacją operacji.  

 

Wnioskodawca:  

 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 5 PKT 

 nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

SUMA PUNKTÓW (min. 40 pkt) 100 

 

 

PRZEDSIĘWZIECIE: 3.1.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 

 

KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

1 

Deklarowany wkład własny (w stosunku do kosztów kwalifikowalnych 

netto) wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów 

programowych:  

 pow. 10%: 12 PKT 

 od 5,1% do 10%: 8 PKT 

 od 3,1% do 5%: 4 PKT 

 od 1 % do 3%: 2 PKT  

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

12 

2 

Wnioskowana kwota pomocy  

 nie przekracza 200 tysięcy złotych. 8 PKT 

 przekracza 200 tysięcy złotych: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 8 

3 

Infrastruktura uwzględnia potrzeby co najmniej jednej z poniższych grup 

defaworyzowanych: 

 dzieci i młodzież (do 35 roku życia), 

 seniorzy (powyżej 50 roku życia), 

 osoby niepełnosprawne.  

 

Operacja: 

 spełnia powyższy warunek: 15 PKT 

 nie spełnia powyższego warunku: 0 PKT 

 

Wnioskodawca na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy opisuje 

uwzględnienie grupy docelowej w realizacji operacji oraz uwzględnia ją we 

wskaźnikach projektu. We wniosku o dofinansowanie wskazuje planowaną 

liczbę uczestników oraz określa % udziału grupy docelowej. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

15 

4 

Wnioskodawca przeprowadził konsultacje z mieszkańcami terenu, na 

którym zostanie zrealizowana inwestycja, obejmujące różne formy 

komunikacyjne (np. spotkania, zebrania, ankiety, sondy, portale 

społecznościowe).  

 

Projekt: 

 uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej trzech 

metod: 10 PKT 

 uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej dwóch 

metod: 7 PKT, 

 uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej jednej 

metody: 5 PKT  

 nie uwzględnia konsultacji: 0 PKT 

 

Wnioskodawca przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, 

zawierające m.in. termin konsultacji, formy konsultacji, listę uczestników, 

zestawienie uwag wraz z odpowiedziami.   

Sprawozdanie z 

przeprowadzonych 

konsultacji 

10 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

5 

Wnioskodawca w ramach planowanej inwestycji przeprowadzi 

zagospodarowanie linii brzegowej jeziora i/lub rzeki (np. utworzenie 

nowych elementów infrastruktury do uprawiania turystyki i rekreacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).  

 

Wnioskodawca:  

 przeprowadzi: zagospodarowanie linii brzegowej jeziora i/lub rzeki 

10 PKT 

 nie przeprowadzi zagospodarowania linii brzegowej jeziora i/lub 

rzeki: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 

6 

W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby 

przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.  

 

Wnioskodawca: 

 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: 5 PKT 

 nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych 

zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób 

zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

7 

Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów 

lokalnych, rozwój nowych rodzajów usług, zaspokojenie potrzeb, które były 

pomijane w dotychczasowych działaniach, nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik 

marketingowych). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: 5 PKT 

 nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

8 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń 

niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów, 

zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu: 5 PKT 

 nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu dotyczących 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

9 

Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie (przez partnerstwo rozumie 

się wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do projektu 

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach 

określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie). 

  

Wnioskodawca zrealizuje działania: 

 z trzema partnerami: 8 PKT 

 z dwoma partnerami: 6 PKT 

 z jednym partnerem: 4 PKT 

 bez partnerów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił jego 

udział na poszczególnych etapach operacji. 

Umowa partnerska lub 

porozumienie 

8 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

10 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro 

LGD w ramach danego naboru osobiście albo poprzez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby 

uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Wnioskodawca: 

 wziął udział w szkoleniu i doradztwie: 10 PKT  

 wziął udział w szkoleniu albo doradztwie: 5 PKT 

 nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 PKT 

Lista obecności ze szkoleń 

i doradztwa 

10 

11 

Wnioskodawca w terminie na co najmniej trzy dni przed ostatecznym 

terminem złożenia wniosku odbył konsultacje  

w Biurze LGD mające na celu zweryfikowanie czy: 

 operacja wpisuje się w program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 operacja wpisuje się w realizację przedsięwzięć LSR, 

 operacja wstępnie prognozuje w zakresie osiągnięcia minimalnej 

ilości punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru, 

 składany wniosek jest kompletny, tj. zawiera wszystkie niezbędne 

załączniki.  

 

Wnioskodawca: 

 korzystał z konsultacji: 5 PKT  

 nie korzystał z konsultacji: 0 PKT 

Lista obecności  

z prowadzonych 

konsultacji 

5 

12 

Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw 

Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych  

z realizacją operacji.  

 

Wnioskodawca:  

 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 5 PKT 

 nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

SUMA PUNKTÓW (min. 40 pkt) 100 

 

 

II. KYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców  

(dotyczy realizacji projektów grantowych) 

 

 KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

1 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

 5 tysięcy złotych: 15 PKT 

 powyżej 5 do10 tysięcy złotych: 12 PKT 

 powyżej 10 do 15 tysięcy złotych: 10 PKT 

 powyżej 15 do 20 tysięcy złotych: 5 PKT 

 powyżej 20 do 50 tysięcy złotych: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

15 

2 

Deklarowany wkład własny (w stosunku do kosztów kwalifikowalnych 

netto) wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów 

programowych: 

 powyżej 30%: 12 PKT 

 od 20,1% do 30%: 8 PKT 

 od 10,1 do 20%: 4 PKT 

 od 0% do 10%: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

12 



 KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

3 

Projekt zakłada uczestnictwo i dostosowanie projektu do potrzeb co 

najmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych: 

 dzieci i młodzież (do 35 roku życia), 

 seniorzy (powyżej 50 roku życia), 

 osoby niepełnosprawne.  

 

Operacja: 

 spełnia powyższy warunek: 10 PKT 

 nie spełnia powyższego warunku: 0 PKT 

 

Wnioskodawca na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy 

opisuje uwzględnienie grupy docelowej w realizacji operacji oraz 

uwzględnia ją we wskaźnikach projektu. We wniosku o dofinansowanie 

wskazuje planowaną liczbę uczestników oraz określa % udziału grupy 

docelowej. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 

4 

Wnioskodawca będzie promował i wspierał dialog międzypokoleniowy 

poprzez zapewnienie udziału młodzieży (osoby do 35 r.ż.) i seniorów 

(osoby pow. 50 r. ż.) w grupie docelowej.   

 

Wnioskodawca uwzględni i szczegółowo opisze metody i narzędzia 

wspierające dialog międzypokoleniowy oraz w jaki sposób zapewni 

udział: 

 młodzieży do 35 r.ż. na poziomie 40% uczestników grupy oraz  

 seniorów powyżej 50 r.ż. na poziomie 40% uczestników grupy. 

 

Wnioskodawca: 

 spełnia powyższy warunek: 5 PKT 

 nie spełnia powyższego warunku: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

5 

Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie (przez partnerstwo 

rozumie się wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do 

projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na 

warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie). 

  

Wnioskodawca zrealizuje działania: 

 z trzema partnerami: 8 PKT 

 z dwoma partnerami: 6 PKT 

 z jednym partnerem: 4 PKT 

 bez partnerów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił 

jego udział na poszczególnych etapach operacji. 

Umowa partnerska lub 

porozumienie 

8 

6 

Operacja będzie realizowana na obszarze (wg miejsc realizacji projektu): 

 całego obszaru LSR: 12 PKT 

 dwóch gmin: 8 PKT 

 jednej gminy (min. 2 różne miejscowości): 4 PKT 

 jednej miejscowości: 0 PKT  

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

12 

7 

W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby 

przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.  

 

Wnioskodawca: 

 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: 5 PKT 

 nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych 

zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób 

zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 



 KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

8 

Planowane w ramach operacji działanie nie jest wydarzeniem 

jednorazowym. Przez działanie rozumie się każde organizowane 

wydarzenie jak spotkanie, warsztat, szkolenie i inne.  

 

Wnioskodawca: 

 przewidział co najmniej dwa wydarzenia: 8 PKT 

 przewidział jedno wydarzenie: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

8 

9 

Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie 

rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających 

charakter innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji  

i usług, zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, nowy sposób 

angażowania społeczności lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych 

technik marketingowych). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: 5 PKT 

 nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

10 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez 

Biuro LGD w ramach danego naboru osobiście albo poprzez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika 

Wnioskodawcy, osoby uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku  

o przyznanie pomocy. 

 

Wnioskodawca: 

 wziął udział w szkoleniu i doradztwie: 10 PKT  

 wziął udział w szkoleniu albo doradztwie: 5 PKT 

 nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 PKT 

Lista obecności udziału  

w szkoleniu/spotkaniu 

doradczym zorganizowanym 

przez LGD. 

10 

11 

Wnioskodawca w terminie na co najmniej trzy dni przed ostatecznym 

terminem złożenia wniosku odbył konsultacje w Biurze LGD mające na 

celu zweryfikowanie czy: 

 operacja wpisuje się w program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 operacja wpisuje się w realizację przedsięwzięć LSR, 

 operacja wstępnie prognozuje w zakresie osiągnięcia minimalnej 

ilości punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru, 

 składany wniosek jest kompletny, tj. zawiera wszystkie 

niezbędne załączniki.  

 

Wnioskodawca: 

 korzystał z konsultacji: 5 PKT 

 nie korzystał z konsultacji: 0 PKT 

 

5 

12 

Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw 

Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z 

realizacją operacji.  

 

Wnioskodawca:  

 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 5 PKT 

 nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

SUMA PUNKTÓW (min. 40 pkt) 100 

 

 

 

 



PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1 Promocja i informacja 

(dotyczy realizacji projektów grantowych) 

 

KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX.  

LICZBA 

PKT 

1 

Wnioskowana kwota pomocy: 

 jest mniejsza lub równa 30 tysięcy złotych: 5 PKT 

 przekracza 30 tysięcy złotych: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 5 

2 

Deklarowany wkład własny (w stosunku do kosztów kwalifikowalnych 

netto) wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów 

programowych o: 

 od 0% - 10%: 0 PKT 

 od 10,1 do 20%: 4 PKT 

 od 20,1% do 30%: 8 PKT 

 pow. 30%: 12 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

12 

3 

Zasięg oddziaływania operacji obejmie teren: 

 całego obszaru LSR: 15 PKT 

 dwóch gmin: 10 PKT 

 jednej gminy (min. 2 różne miejscowości): 5 PKT 

 jednej miejscowości: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

15 

4 

W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby 

przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.  

 

Wnioskodawca: 

 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: 15 PKT 

 nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych 

zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób 

zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

15 

5 

Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie (przez partnerstwo rozumie 

się wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby 

ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych 

w porozumieniu lub umowie o partnerstwie). 

  

Wnioskodawca zrealizuje działania: 

 z trzema partnerami: 8 PKT 

 z dwoma partnerami: 6 PKT 

 z jednym partnerem: 4 PKT 

 bez partnerów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił jego 

udział na poszczególnych etapach operacji. 

Umowa partnerska lub 

porozumienie  

8 

6 

Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów 

lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb, 

które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację 

tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności 

lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: 5 PKT 

 nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX.  

LICZBA 

PKT 

7 

Wnioskodawca przewidział w działaniach projektowych przygotowanie 

wersji elektronicznej materiałów promocyjnych oraz przekazanie ich po 

zakończeniu realizacji projektu Lokalnej Grupie Działania. 

 

 Materiały wydane w ramach projektu zostaną stworzone w wersji 

elektronicznej oraz udostępnione LGD: 10 PKT 

 Materiały wydane w ramach projektu nie zostaną stworzone w 

wersji elektronicznej oraz nie zostaną udostępnione LGD: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 

8 

Wnioskodawca przewidział w działaniach projektowych przygotowanie 

materiałów w co najmniej w dwóch językach (polskim i min. jednym 

obcym).  

 

 Materiały zostaną przygotowane w co najmniej dwóch językach: 

10 PKT 

 Materiały zostaną przygotowane tylko w języku polskim:  0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 

9 

Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw 

Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych  

z realizacją operacji.  

 

Wnioskodawca:  

 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 5 PKT 

 nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

10 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro 

LGD w ramach danego naboru osobiście albo poprzez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby 

uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Wnioskodawca: 

 wziął udział w szkoleniu i doradztwie: 10 PKT  

 wziął udział w szkoleniu albo doradztwie: 5 PKT 

 nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 PKT 

Lista obecności udziału w 

szkoleniu/spotkaniu 

doradczym 

zorganizowanym przez 

LGD. 10 

11 

Wnioskodawca w terminie na co najmniej trzy dni przed ostatecznym 

terminem złożenia wniosku odbył konsultacje  

w Biurze LGD mające na celu zweryfikowanie czy: 

 operacja wpisuje się w program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 operacja wpisuje się w realizację przedsięwzięć LSR, 

 operacja wstępnie prognozuje w zakresie osiągnięcia minimalnej 

ilości punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru, 

 składany wniosek jest kompletny, tj. zawiera wszystkie niezbędne 

załączniki.  

 

Wnioskodawca: 

 korzystał z konsultacji: 5 PKT  

 nie korzystał z konsultacji: 0 PKT 

Lista obecności  

z konsultacji 

5 

SUMA PUNKTÓW (min. 40 pkt) 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.2 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 

(dotyczy realizacji projektów grantowych) 

 

KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

1 

Deklarowany wkład własny (w stosunku do kosztów kwalifikowalnych 

netto) wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów 

programowych: 

 pow. 30%: 12 PKT 

 od 20,1% do 30%: 8 PKT 

 od 10,1 do 20%: 4 PKT 

 od 0% do 10%: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

12 

2 

Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza: 

 5 tysięcy złotych: 12 PKT 

 10 tysięcy złotych: 10 PKT 

 15 tysięcy złotych: 8 PKT 

 20 tysięcy złotych: 6 PKT 

 pow. 20 tys. złotych: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

12 

3 

Infrastruktura uwzględnia potrzeby co najmniej jednej z poniższych grup 

defaworyzowanych: 

 dzieci i młodzież (do 35 roku życia), 

 seniorzy (powyżej 50 roku życia), 

 osoby niepełnosprawne.  

 

Operacja: 

 spełnia powyższy warunek: 13 PKT 

 nie spełnia powyższego warunku: 0 PKT 

 

Wnioskodawca na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy opisuje 

uwzględnienie grupy docelowej w realizacji operacji oraz uwzględnia ją we 

wskaźnikach projektu. We wniosku o dofinansowanie wskazuje planowaną 

liczbę uczestników oraz określa % udziału grupy docelowej. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

13 

4 

Wnioskodawca przeprowadził konsultacje z mieszkańcami terenu, na 

którym zostanie zrealizowana inwestycja, obejmujące różne formy 

komunikacyjne (np. spotkania, zebrania, ankiety, sondy, portale 

społecznościowe).  

 

Projekt: 

 uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej trzech 

metod: 10 PKT 

 uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej dwóch 

metod: 7 PKT, 

 uwzględnia konsultacje z wykorzystaniem co najmniej jednej 

metody: 5 PKT  

 nie uwzględnia konsultacji: 0 PKT 

 

Wnioskodawca przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, 

zawierające m.in. termin konsultacji, formy konsultacji, listę uczestników, 

zestawienie uwag wraz z odpowiedziami.   

Sprawozdanie  

z przeprowadzonych 

konsultacji 

10 

5 

Wnioskodawca w ramach planowanej inwestycji przeprowadzi 

zagospodarowanie linii brzegowej jeziora i/lub rzeki (np. utworzenie 

nowych elementów infrastruktury do uprawiania turystyki i rekreacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).  

 

Wnioskodawca:  

 przeprowadzi zagospodarowanie linii brzegowej jeziora i/lub rzeki: 

10 PKT 

 nie przeprowadzi zagospodarowania linii brzegowej jeziora i/lub 

rzeki: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

10 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

6 

W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby 

przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.  

 

Wnioskodawca: 

 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: 5 PKT 

 nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie tych 

zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób 

zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej działalności. 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

7 

Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów 

lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie 

potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację 

tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności 

lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: 5 PKT 

 nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

8 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń 

niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów, 

zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania). 

 

Wnioskodawca: 

 uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu: 5 PKT 

 nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu dotyczących 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

9 

Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie (przez partnerstwo rozumie 

się wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do projektu 

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach 

określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie). 

  

Wnioskodawca zrealizuje działania: 

 z trzema partnerami: 8 PKT 

 z dwoma partnerami: 6 PKT 

 z jednym partnerem: 4 PKT 

 bez partnerów: 0 PKT 

 

Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w tym uwzględnił jego 

udział w poszczególnych etapach operacji. 

Umowa partnerska lub 

porozumienie 

8 

10 

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro 

LGD w ramach danego naboru osobiście albo poprzez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby 

uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Wnioskodawca: 

 wziął udział w szkoleniu i doradztwie: 10 PKT  

 wziął udział w szkoleniu albo doradztwie: 5 PKT 

 nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 PKT 

Lista obecności ze szkoleń 

i doradztwa 

10 



KRYTERIUM DOKUMENT  

POTWIERDZAJĄCY 

MAX. 

LICZBA 

PKT 

11 

Wnioskodawca w terminie na co najmniej trzy dni przed ostatecznym 

terminem złożenia wniosku odbył konsultacje w Biurze LGD mające na 

celu zweryfikowanie czy: 

 operacja wpisuje się w program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 operacja wpisuje się w realizację przedsięwzięć LSR, 

 operacja wstępnie prognozuje w zakresie osiągnięcia minimalnej 

ilości punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru, 

 składany wniosek jest kompletny, tj. zawiera wszystkie niezbędne 

załączniki.  

 

Wnioskodawca: 

 korzystał z konsultacji: 5 PKT  

 nie korzystał z konsultacji: 0 PKT 

Lista obecności  

z konsultacji 

5 

12 

Projekt promuje LGD poprzez wykorzystanie logo Centrum Inicjatyw 

Wiejskich w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych  

z realizacją operacji.  

 

Wnioskodawca:  

 uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 5 PKT 

 nie uwzględnił w działaniach informacyjno-promocyjnych logo 

Centrum Inicjatyw Wiejskich: 0 PKT 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

5 

SUMA PUNKTÓW (min. 40 pkt) 100 

 

 

 


