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Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 

Nr sprawy: LGDZC.320.16.2019 

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia nr 33/2019 
Informacji o zamiarze realizacji operacji własnej  

Lokalne kryteria wyboru stosowane dla Przedsięwzięcia Dziedzictwo kulturowe Ziemi Człuchowskiej 

Lp. Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 

Wielkość dofinansowania (maks 10 pkt) 
Preferowane są operacje, których wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi 40 lub 55 tys. zł. 

1. Wartość 
dofinansowania 

w przypadku operacji polegających na zagospodarowaniu 
miejsc pamięci oraz lokalnych pomników historycznych wraz z 
ich oznakowaniem oraz operacji polegających na 
zagospodarowaniu miejsc, w których znajdują się lokalne 
pomniki przyrodnicze wraz z ich oznakowaniem 
a) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi mniej lub 

więcej niż 40 tys. zł – 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi 40 tys. zł – 10 

pkt 
w przypadku operacji polegających na promocji lokalnego 
dziedzictwa kulturowego 
a) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi mniej lub 

więcej niż 55 tys. zł – 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi 55 tys. zł – 10 

pkt 

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

Wkład własny (maks 6 pkt) 
Preferuje się operacje, które zakładają wkład własny do projektu. 

2. Wkład własny a) wkład własny stanowi mniej niż 5% kosztów kwalifikowalnych 
projektu – 0 pkt 

b) wkład własny stanowi co najmniej 5% – 6 pkt 

Wniosek o 
przyznanie pomocy 

Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru  (maks 5 pkt) 
Preferuje się operacje, które podniosą atrakcyjność turystyczną obszaru.  

3. 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 – 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 

4. Stopień 
przygotowania 
operacji do realizacji 

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

– 6 pkt 

Wniosek o 
przyznanie pomocy 
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Stopień realizacji celów i wskaźników LSR (maks 20 pkt) 
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągniecie wskaźników produktu i 
rezultatu: 
WSKAŹNIK PRODUKTU 
- liczba zagospodarowanych miejsc pamięci oraz lokalnych pomników historycznych wraz z ich oznakowaniem  
- liczba działań promocyjnych w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego  
- liczba zagospodarowanych miejsc w których znajdują się lokalne pomniki przyrodnicze z wraz z ich oznakowaniem 
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba osób odwiedzających pomniki historyczne i przyrodnicze oraz miejsca pamięci 
- liczba odbiorców działań promocyjnych dotyczących ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego 

5.1 Wpływ operacji na 
realizacje wskaźników 
produktu 

a) operacja pozwoli zrealizować mniej niż 100% wartości 
wskaźników produktu, zaplanowanych do zrealizowania  
w ramach danego naboru – 0 pkt 

b) operacja pozwoli zrealizować 100% wartości wskaźników 
produktu, zaplanowanych do zrealizowania w ramach danego 
naboru – 15 pkt 

Wniosek o 
przyznanie pomocy  

5.2 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 

Doradztwo LGD (maks 6 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców, którzy skorzystali z więcej niż jednej formy proponowanego przez LGD doradztwa, w tym 
szkolenia lub warsztatu. 

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

b) wnioskodawca skorzystał tylko z jednej z proponowanych form 
doradczych (bezpośredniego doradztwa lub szkolenia lub 
warsztatu) prowadzonego przez pracowników LGD w zakresie 
ubiegania się o pomoc – 2 pkt 

c) wnioskodawca skorzystał z więcej niż jednej formy doradztwa, 
czyli z bezpośredniego doradztwa, w tym również ze 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. 

7. 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 
wraz z załącznikami 

Minimalne wymagania – 30% liczby punktów, w tym minimum 20 pkt za kryterium Stopień realizacji celów 
i wskaźników LSR 
MAKS 58 pkt (30% - 17,4 pkt) 


