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Lokalne kryteria wyboru stosowane dla Przedsięwzięcia Atrakcyjna Ziemia Człuchowska 
 

Lp. Kryterium Punktacja Źródła weryfikacji 

Wielkość dofinansowania (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje w zakresie działań inwestycyjnych o wyższych wartościach dofinansowania ze względu na specyfikę 
oraz koszty działań. W przypadku operacji polegających na promocji oraz wyposażeniu obiektów turystycznych premiowane są 
mniejsze wartości dofinansowania. 

1. Wartość dofinansowania w przypadku operacji polegających na powstaniu nowych 
i/lub zmodernizowaniu ogólnodostępnych niekomercyjnych 
obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej: 
a) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi mniej  

niż 200 tys. zł lub więcej niż 300 tys. zł – 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 200 tys. zł  

do 300 tys. zł – 10 pkt 
w przypadku operacji polegających na promocji produktów 
i/ lub usług turystycznych oraz wyposażeniu obiektów 
służących rozwojowi turystyki:  
a) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi mniej  

niż 50 tys. zł lub więcej niż 60 tys. zł – 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 50 tys.  

do 60 tys. zł – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej (maks 7 pkt) 
Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru. Przez operacje mające 
pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub 
wyremontowaniu obiektów, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu 
użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą 
mieć pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości. 

2. Wpływ operacji na 
poprawę atrakcyjności 
turystycznej obszaru 

a) operacja ma neutralny wpływ na poprawę atrakcyjności 
turystycznej obszaru – 0 pkt  

b) operacja pozytywnie wpływa na poprawę atrakcyjności 
turystycznej obszaru – 7 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy  

Ochrona środowiska i klimatu (maks 12 pkt) 
Preferuje się operacje polegające na zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. 
W przypadku operacji inwestycyjnych polegających na modernizacji lub powstaniu nowych obiektów typu zamkniętego 
preferuje się operacje, które przewidują demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i/ lub montaż nowoczesnego 
źródła ciepła takiego jak: pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny, instalacja fotowoltaiczna pod 
ogrzewanie elektryczne lub w przypadku modernizacji lub powstania nowych obiektów typu otwartego preferuje się operacje, 
które przewidują demontaż starego oświetlenia i/ lub montaż nowego oświetlenia obiektów z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii.  
W przypadku operacji miękkich oraz operacji polegających na wyposażeniu obiektów służących rozwojowi turystyki 
preferowane będą projekty przybliżające tematykę przeciwdziałania zmianom klimatu czy ochrony środowiska (w tym lokalnych 
zasobów przyrodniczych) np. w przypadku operacji polegających na wyposażeniu obiektów ustawienie tablic informacyjno-
edukacyjnych. 
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3. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu 

w przypadku operacji polegających na powstaniu nowych 
i/lub zmodernizowaniu ogólnodostępnych niekomercyjnych 
obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej: 
a) operacja nie zakłada zastosowania rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
lub przewidywane koszty związane z oświetleniem obiektów 
typu zewnętrznego stanowią mniej niż 5% kosztów 
całkowitych operacji i/ lub przewidywane koszty związane ze 
źródłem ciepła w obiektach typu zamkniętego stanowią mniej 
niż 10% kosztów całkowitych operacji – 0 pkt 

b) przewidywane koszty związane z oświetleniem obiektów typu 
zewnętrznego stanowią minimum 5% kosztów całkowitych 
operacji – 4 pkt 

c) przewidywane koszty związane z oświetleniem obiektów typu 
zewnętrznego stanowią minimum 5% kosztów całkowitych 
operacji oraz koszty związane ze źródłem ciepła w obiektach 
typu zamkniętego stanowią minimum 10% kosztów 
całkowitych operacji – 12 pkt 

w przypadku operacji polegających na promocji produktów i/ 
lub usług turystycznych oraz wyposażeniu obiektów 
służących rozwojowi turystyki: 
a) planowany projekt nie będzie przybliżał tematyki ochrony 

środowiska (w tym lokalnych zasobów przyrodniczych) i/ lub 
tematyki przeciwdziałania zmianom klimatu – 0 pkt 

b) planowany projekt będzie przybliżał tematykę ochrony 
środowiska (w tym lokalnych zasobów przyrodniczych) i/ lub 
tematykę przeciwdziałania zmianom klimatu – 12 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy, Załączniki do 
wniosku o przyznanie 
pomocy 

Dotyczy operacji polegających na powstaniu nowych i/lub zmodernizowaniu ogólnodostępnych niekomercyjnych 
obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 
oraz 
operacji polegających na wyposażeniu obiektów służących rozwojowi turystyki realizowanych przez organizacje 
pozarządowe 
Miejsce realizacji operacji (maks 2 pkt) 
Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców wg stanu na dzień 
31 grudnia 2013 r. zameldowanych na stałe lub czasowo. 

4a. Miejsce realizacji 
operacji 

a) operacja nie będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej 
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 0 pkt 

b) operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej 
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 2 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy   

Dotyczy polegających na promocji produktów i/lub usług turystycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 
Okres działania organizacji (maks 2 pkt) 
Preferuje się operacje realizowane organizacje działające dłużej niż 5 lat. 

4b. Okres działania 
organizacji 

a) operacja będzie realizowana przez organizację działającą 
krócej niż 2 lata – 0 pkt 

b) operacja będzie realizowana przez organizację działającą od 2 
do 4 lat – 1 pkt 

c) operacja będzie realizowana przez organizację działającą 
powyżej 4 lat – 2 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy, Wypis z 
odpowiedniego rejestru 
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Innowacyjność operacji (maks 5 pkt) 
Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub 
ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych 
zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR (przyrodniczych). Innowacyjne może być ich nietypowe, 
niestandardowe wykorzystanie czy promocja.  

5. Innowacyjność  a) operacja nie jest innowacyjna na poziomie gminy i całego 
obszaru – 0 pkt 

b) operacja jest innowacyjna na poziomie gminy członkowskiej 
LGD miejsca realizacji operacji – 2 pkt  

c) operacja jest innowacyjna na poziomie obszaru LGD – 5 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Przygotowanie operacji do realizacji (maks 6 pkt) 
Preferuje się operacje przygotowane do realizacji.  Za operację przygotowaną do realizacji uważa się operację, która: 
- posiada aktualne i ostateczne pozwolenie na budowę i/ lub aktualne i ostateczne zgłoszenie robót budowlanych i/ lub 
aktualne i ostateczne pozwolenie wodnoprawne, jeśli wymaga tego charakter operacji, i/ lub 

- zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i/ lub zgłoszenia 
robót budowlanych, i/ lub pozwolenia wodnoprawnego, ale co do której przedstawione zostały przynajmniej 3 oferty cenowe 
dotyczące każdego zakupu ujętego we wniosku o dofinansowanie, którego koszt przekracza 20 tys. zł, lub 
- zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i/ lub zgłoszenia 
robót budowlanych, i/ lub pozwolenia wodnoprawnego i/ lub żaden z jej zakupów ujęty we wniosku nie przekracza 20 tys. zł. 

6. Stopień przygotowania 
operacji do realizacji 

a) operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt 
b) operacja jest przygotowana do realizacji – 6 pkt 

Załączniki do wniosku o 
przyznanie pomocy  

Stopień realizacji celów i wskaźników LSR (maks 20 pkt) 
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu. 
WSKAŹNIK PRODUKTU 
- liczba nowych i/lub zmodernizowanych obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej 
- liczba działań promocyjnych produktów i/lub usług turystycznych 
- liczba wyposażonych obiektów służących rozwojowi turystyki  
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba osób, które skorzystały z obiektów służących rozwojowi turystyki 
- liczba odbiorców działań promocyjnych w zakresie promocji produktów i usług turystycznych  
- liczba osób, które skorzystają z ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/ 
lub ścieżek rekreacyjnych i/ lub szlaków turystycznych 

7.1 Wpływ operacji na 
realizację wskaźników 
produktu 

a) operacja pozwoli zrealizować mniej niż 60% wartości 
wskaźników produktu, zaplanowanych do zrealizowania  
w ramach danego naboru – 0 pkt 

b) operacja pozwoli zrealizować od 60% do 80% wartości 
wskaźników produktu, zaplanowanych do zrealizowania  
w ramach danego naboru – 10 pkt 

c) operacja pozwoli zrealizować powyżej 80% wartości 
wskaźników produktu, zaplanowanych do zrealizowania  
w ramach danego naboru – 15 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

7.2 Wpływ operacji na 
realizację wskaźników 
rezultatu 

a) operacja nie wpływa na osiągnięcie wskaźnika rezultatu – 0 
pkt 

b) projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie 
wskaźnika rezultatu – 5 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 
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Doradztwo LGD (maks 6 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców, którzy skorzystali przynajmniej z jednej formy proponowanego przez LGD doradztwa (szkolenia 
lub warsztatu). 

8. Doradztwo a) wnioskodawca nie korzystał z bezpośredniego doradztwa 
(szkolenia lub warsztatu) prowadzonego przez pracowników 
LGD w zakresie ubiegania się o pomoc – 0 pkt 

b) wnioskodawca skorzystał przynajmniej z jednej z 
proponowanych form doradczych (szkolenia lub warsztatu) 
prowadzonego przez pracowników LGD w zakresie 
ubiegania się o pomoc – 6 pkt 

Dokumentacja LGD  (np. 
karta doradztwa, rejestr 
udzielonego doradztwa) 

Kompletność wniosku o przyznanie pomocy (maks 5 pkt) 
Preferowane będą wnioski na operacje, zawierające wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o przyznanie pomocy oraz 
posiadające wymagane podpisy.  

9. Kompletność wniosku o 
przyznanie pomocy  

a) wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera wszystkich 
niezbędnych załączników związanych z zakresem operacji 
oraz brakuje podpisów w miejscach do tego wyznaczonych  
– 0 pkt 

b) wniosek o przyznanie pomocy zawiera wszystkie niezbędne 
załączniki związane  z zakresem operacji oraz posiada 
wymagane podpisy w miejscach do tego wyznaczonych  
– 5 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy oraz załączniki  

 
Minimalne wymagania –  30% liczby punktów, w tym 15 pkt za kryterium Stopień realizacji celów  
i wskaźników LSR 
MAKS 73 pkt (30% - 21,9 pkt) 
 
W przypadku, gdy podstawą obliczenia ilości punktów są wartości wyrażone w procentach (%), należy je obliczyć  
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając części tysięczne zgodnie z następującą zasadą: 
- mniej niż 5/1000 pomija się (np. 35,224% = 35,22%), 
- 5/1000 i więcej zaokrągla się w górę do pełnych części setnych (np. 47,377% = 47,38%). 


