
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/RI/2016 Rady LGD Ziemi Człuchowskiej z dnia 27 października 2016 r. 

 
Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru  

 
I. Zmiana kryteriów 

Lokalne kryteria wyboru operacji ulegają zmianie w przypadku: 

1. zmiany obowiązujących przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte Lokalną Strategią Rozwoju; 

2. zmiany dokumentów programowych; 

3. zgłoszonych uwag lokalnej społeczności wskazującej na konieczność zmiany kryteriów na podstawie, których Rada LGD 

dokonuje oceny i wyboru operacji zgłoszonych przez wnioskodawców podczas naborów; 

4. zgłoszonych uwag przez Instytucje Wdrażające lub organy kontroli; 

5. przeprowadzonej ewaluacji, tj. wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR.   

 

II. Decyzja o zmianie kryteriów wyboru i konsultacje ze społecznością lokalną 

Biuro LGD odpowiada za propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji. Kierownik Biura przekazuje propozycję zmian do 

Przewodniczącego Rady. Na jego wniosek Rada LGD podejmuje decyzję o przystąpieniu do zmiany kryteriów wyboru. Decyzja 

zostaje podjęta w formie uchwały. Pracownik biura LGD zamieszcza na stronie internetowej LGD (www.lgdzc.pl), portalu 

społecznościowym, tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej partnerów, informację o przystąpieniu do 

procesu zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każdy mieszkaniec obszaru objętego działalnością LGD Ziemi Człuchowskiej 

ma prawo do wniesienia uwag w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji i propozycji zmian.  

Lokalne kryteria wyboru operacji mogą ulec zmianie wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lokalną społecznością zamieszkującą 

obszar LSR. Konsultacje dot. zmian lokalnych kryteriów wyboru odbywać się będą w formie spotkań konsultacyjnych ze 

szczególnym uwzględnieniem głosów osób należących do grup defaworyzowanych z obszaru LSR, a także poprzez stronę 

internetową, na której dostępny będzie formularz on-line z możliwością wnoszenia uwag do obowiązujących kryteriów wyboru. Za 

prawidłowy przebieg procedury przygotowania i wprowadzania zmian, z udziałem lokalnej społeczności, odpowiedzialny jest 

kierownik Biura LGD.  

 

III. Zatwierdzenie zmian lokalnych kryteriów wyboru  

Zebrane dane i informacje przekazane przez społeczność lokalną w formie pisemnej, zostaną wykorzystane do podjęcia zmian 

lokalnych kryteriów wyboru, które zatwierdzi Rada LGD Ziemi Człuchowskiej. Podczas prac nad aktualizacją lokalnych kryteriów 

wyboru operacji możliwe jest korzystanie z pomocy ekspertów w tej dziedzinie. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 

lokalnych kryteriów wyboru operacji należy do wyłącznej kompetencji Rady LGD. Zmienione oraz zatwierdzone kryteria wyboru 

zamieszczane są na stronie internetowej LGD. 

 

Wprowadzenie zmian kryteriów wyboru operacji wymaga każdorazowo zawiadomienia Samorządu Województwa.  
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Lokalne kryteria wyboru stosowane dla operacji realizujących cel ogólny  
I Poprawa warunków wypoczynku na terenie LGD Ziemi Człuchowskiej 

 
Przedsięwzięcie 
Atrakcyjna Ziemia Człuchowska (konkurs otwarty) 

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. Premiowane są operacje polegające na promocji oraz wyposażeniu obiektów turystycznych o mniejszych 
wartościach 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 50 

tys. zł lub więcej niż 250 tys. zł – 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 50 tys. do 

250 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 6 pkt) 
Preferuje się operacje polegające na zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. W przypadku 
operacji inwestycyjnych to może być zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. W przypadku operacji miękkich preferowane będą projekty 
przybliżające tematykę ochrony środowiska (w tym lokalne zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania zmianom klimatu. 

3. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu 

a) operacja nie zakłada zastosowania rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 
0 pkt 

b) operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 
6 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Miejsce realizacji operacji (maks 5 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. 

4. 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 – 5 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy   

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 
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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 10 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. Wpływ operacji na 
realizację celów i 
wskaźników LSR 

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

b) projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie 
wskaźnika produktu i rezultatu – 10 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. 

8. 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.  
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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 10 pkt za kryterium Stopień realizacji celów i wskaźników LSR 
MAKS 60 pkt (30% - 18 pkt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/RI/2016 Rady LGD Ziemi Człuchowskiej z dnia 27 października 2016 r. 

Przedsięwzięcie  
Biznes i innowacje w turystyce (konkurs otwarty) 

Lp. Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 

Wielkość dofinansowania (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje polegające na rozwoju działalności gospodarczej w wielkości dofinansowania do 200 tys. zł.  
W przypadku współpracy podmiotów w zakresie turystyki preferuje się operacje w wysokości wnioskowanej kwoty do100 tys. zł.  

1. Wartość dofinansowania w przypadku operacji polegających na rozwoju działalności 
gospodarczej 
a) wnioskowana wielkość dofinansowania jest mniejsza niż 100 

tys. zł lub większa niż 200 tys. – 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 100 tys. 

do 200 tys. zł – 10 pkt 
w przypadku operacji polegającej na współpracy podmiotów: 
a) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi więcej niż 

100 tys. zł – 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi do 100 tys. zł 

– 10 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Dodatkowe miejsca pracy  (maks 7 pkt) 
Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (rozumie się przez 
to umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę) przez 3 lata od płatności końcowej ponad minimum wymagane dla danego 
typu projektu. 

2. Powstanie dodatkowych 
miejsc pracy  

a) operacja nie zakłada utworzenia miejsca pracy – 0 pkt 
b) operacja zakłada utworzenie jednego etatu –1 pkt 
c) operacja zakłada utworzenie od 2 do 3 etatów – 3 pkt 
d) operacja zakłada utworzenie więcej niż 3 etaty – 7 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Grupy defaworyzowane (maks 10 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców, którzy zatrudnią osoby z grup defaworyzowanych wynikających z diagnozy LSR tj. bezrobotnych w 
wieku 25-34 lata. 

3. Zaspokajanie potrzeb 
grup defaworyzowanych 

a) w ramach operacji nie zostaną zatrudnione osoby 
bezrobotne z grupy wiekowej 25-34 lata – 0 pkt 

b) w ramach operacji zostaną zatrudnione osoby bezrobotne z 
grupy wiekowej 25-34 lata – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Ochrona środowiska i klimatu (maks 3 pkt) 
Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Kryterium preferuje 
operacje, które w swoich celach lub działalności bezpośrednio przyczyniają się do ochrony środowiska lub klimatu (np. operacje 
zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji, recykling 
odpadów) lub pośrednio uwzględnia wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających 
niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub 
rozwiązaniem technicznym. 

4. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu 

a) operacja nie zakłada zastosowania rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
– 0 pkt 

b) operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
– 3 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Innowacyjność (maks 5 pkt) 
Preferuje się operacje, które są innowacyjne. Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej 
usługi wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze jakimi są jeziora 

5. Innowacyjność a) projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt 
b) projekt jest innowacyjny – 5 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy  

Wpływ operacji na rozwój turystyki na obszarze LSR  (maks 5 pkt) 
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Preferuje sie operacje mające pozytywny wpływ na rozwój usług turystycznych poprzez zwiększenie liczby noclegów w przypadku 
operacji polegających na rozwoju działalności gospodarczej.  
W przypadku operacji polegających na współpracy podmiotów w zakresie usług turystycznych preferuje się operacje polegające 
na stworzeniu wspólnego znaku towarowego, który przyczyni się do zwiększenia sprzedaży dóbr lub usług turystycznych oraz 
operacje polegające na stworzeniu kompleksowej oferty przyczyniającej się do zwiększenia sprzedaży dóbr i usług.  

6. 
 

Wpływ operacji na rozwój 
turystki na obszarze LSR 
 

w przypadku operacji polegającej na rozwoju działalności 
gospodarczej  
a) operacja nie zakłada utworzenia nowych miejsc noclegowych 

lub zakłada utworzenie mniej niż 5 miejsc noclegowych – 0 
pkt 

b) operacja zakłada utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc 
noclegowych – 5 pkt 

w przypadku operacji polegającej na współpracy, między 
podmiotami w zakresie rozwoju usług turystycznych  
a) operacja nie polega na zastosowaniu wspólnego znaku 

towarowego w celu zwiększenia sprzedaży dóbr lub usług 
turystycznych ani na stworzeniu kompleksowej sprzedaży 
dóbr lub usług turystycznych – 0 pkt 

b) operacja polega na stworzeniu kompleksowej sprzedaży 
dóbr i usług – 3 pkt  

c) operacja polega na zastosowaniu wspólnego znaku 
towarowego w celu zwiększenia sprzedaży dóbr lub usług – 
5 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Przygotowanie operacji do realizacji (maks 6 pkt) 
Preferuje się operacje, które są 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. 

7. 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 

Stopień realizacji celów i wskaźników LSR (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu. 
WSKAŹNIK PRODUKTU 
- liczba rozwiniętych przedsiębiorstw z branży turystycznej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
- liczba sieci w zakresie usług turystycznych oraz rozwijania rynków zbytu produktów i/ lub usług turystycznych 
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba utworzonych miejsc pracy w branży turystycznej  
- liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią 
- liczba osób które skorzystają z usług turystycznych świadczonych przez przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

8. Wpływ operacji na 
realizacje celów i 
wskaźników LSR 

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

b) operacja wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie 
wskaźnika produktu i rezultatu – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy oraz załączniki 

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

9. 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 

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

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. 

10 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 minimum 10  pkt za kryterium Stopień realizacji celów  
i wskaźników LSR 
MAKS 67 pkt (30% - 20,1 pkt) 
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Przedsięwzięcie 
Dziedzictwo kulturowe Ziemi Człuchowskiej (konkurs otwarty) 

Lp. Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 

Wielkość dofinansowania (maks 10 pkt) 
Preferowane są operacje, których wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania nie przekracza 40 tys. zł. 

1. Wartość dofinansowania a) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi więcej niż 40 
tys. zł – 0 pkt 

b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi do 40 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 

Miejsce realizacji operacji (maks 5 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 

4. 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 – 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 

5. 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 

Stopień realizacji celów i wskaźników LSR (maks 10 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 

6. Wpływ operacji na 
realizacje celów i 
wskaźników LSR 

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

b) projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie 
wskaźnika produktu i rezultatu – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/RI/2016 Rady LGD Ziemi Człuchowskiej z dnia 27 października 2016 r. 

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

7. 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. 

8. 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 10 pkt za kryterium Stopień realizacji celów i wskaźników 
LSR 
MAKS 53 pkt (30% - 15,9 pkt) 
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Przedsięwzięcie  
Inwestycje w kulturę (konkurs otwarty) 

Lp. Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 

Wielkość dofinansowania (maks 10 pkt) 
W przypadku budowy obiektów pełniących funkcje widowiskowe preferuje się operacje, których wielkość wnioskowanego 
dofinansowania wynosi powyżej 200 tys. Natomiast w przypadku pozostałych inwestycji kulturalnych wnioskowana wielkość 
dofinansowania wynosi do 50 tys. zł. 

1. Wartość 
dofinansowania 

w przypadku operacji polegających na budowie obiektu 
widowiskowego  
a) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi mniej niż 200 tys. 

zł – 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi więcej niż 200 

tys. zł – 10 pkt 
w przypadku operacji polegających na inwestycji w zakresie 
kultury z wyłączeniem budowy obiektów widowiskowych  
a) wnioskowana wielkość dofinansowania jest większa niż 50 tys. 

– 0 pkt 
b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi do 50 tys. zł – 

10 pkt.  

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Wpływ operacji na poprawę oferty kulturalnej obszaru  (maks 7 pkt) 
Preferuje się operacje, które pozytywnie wpływają na poprawę oferty kulturalnej obszaru.  

2. Wpływ operacji na 
poprawę oferty 
kulturalnej obszaru 

a) operacja ma neutralny wpływ na poprawę oferty kulturalnej 
obszaru – 0 pkt  

b) operacja pozytywnie wpływa na poprawę oferty kulturalnej 
obszaru – 7 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Miejsce realizacji operacji (maks 5 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. 

3. 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 – 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 

Stopień realizacji celów i wskaźników LSR (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu. 
WSKAŹNIK PRODUKTU 
- liczba nowych i/ lub zmodernizowanych obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, wraz z ich 
wyposażeniem  
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba osób, które korzystają z ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów infrastruktury kulturalnej 

5. Wpływ operacji na 
realizacje celów i 

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

Wniosek o przyznanie 
pomocy 
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wskaźników LSR b) projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie 
wskaźnika produktu i rezultatu – 10 pkt 

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 oraz załączniki 

Minimalne wymagania – 30% liczby punktów, w tym minimum 10 pkt za kryterium Stopień realizacji celów i wskaźników 
LSR 
MAKS 49 pkt (30% - 14,7 pkt) 
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Przedsięwzięcie  
Drogi lokalne (konkurs) 

Lp. Kryterium Punktacja Źródło weryfikacji 

Wielkość dofinansowania (maks 10 pkt) 
W przypadku budowy/ przebudowy dróg gminnych preferuje się operacje, których wielkość dofinansowania wynosi od 150 tys. zł 
do 210 tys. zł, wynika to ze specyfiki inwestycji oraz zbadanych potrzeb. 

1. Wartość 
dofinansowania 

a) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi mniej niż 150 
tys. zł lub więcej niż 210 tys. zł – 0 pkt 

b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 150 tys. zł do 
210 tys. zł – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Miejsce realizacji operacji (maks 5 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. 

2. 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 – 5 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

 Zakres projektów (maks 6 pkt) 
Preferowane są operacje polegające na budowie/przebudowie dróg gminnych pozwalających na połączenie obiektów 
użyteczności publicznych i/lub skrócenie dystansu i/lub czasu dojazdu do tych obiektów, w których świadczone są usługi 
opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne. 

3. Zakres projektów a) operacja nie będzie skracała dystansu do obiektów użyteczności 
publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, 
zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne – 0 pkt 

b) budowa lub przebudowa drogi gminnej spowoduje połączenie 
obiektów użyteczności publicznej z siecią dróg publicznych i /lub 
skróci dystans i/ lub czas dojazdu do tych obiektów, w których 
świadczone są usługi społeczne, zdrowotne – 3 pkt, i/lub 

c) budowa lub przebudowa drogi gminnej spowoduje połączenie 
obiektów użyteczności publicznej z siecią dróg publicznych i /lub 
skróci dystans i/ lub czas dojazdu do tych obiektów, w których 
świadczone są usługi opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne 
– 6 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy oraz załączniki 

Bezpieczeństwo (maks 4 pkt) 
Preferowane są operacje, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników korzystających z wybudowanej i/lub 
przebudowanej drogi gminnej.  

4. Operacja wpływa na 
poprawę 
bezpieczeństwa 
użytkowników drogi 

a) operacja nie wpływa w żaden sposób na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników drogi – 0 pkt 

b) operacja wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
drogi – 4 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy oraz załączniki 

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 

5. 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 oraz załączniki 
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Stopień realizacji celów i wskaźników LSR (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu. 
WSKAŹNIK PRODUKTU 
- liczba wybudowanych lub przebudowanych dróg gminnych 
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba osób korzystających z nowej i/ lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej 

6. Wpływ operacji na 
realizacje celów i 
wskaźników LSR 

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

b) projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie 
wskaźnika produktu i rezultatu – 10 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. 

7. 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. 

8. 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 przyznani pomocy 
oraz załączniki 

Minimalne wymagania – 30% liczby punktów, w tym minimum 10 pkt za kryterium Stopień realizacji LSR 
MAKS 52 pkt (30% - 15,6 pkt) 
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Lokalne kryteria wyboru stosowane dla operacji realizujących cel ogólny II  

Rozwój gospodarczy obszaru LGD Ziemi Człuchowskiej 
 
Przedsięwzięcie  
Nowoczesna firma - premie (konkurs otwarty) 

Lp. Kryterium Punktacja Źródła weryfikacji 

Grupy defaworyzowane (maks 10 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców, którzy należą do grup defaworyzowanych wynikających z diagnozy LSR tj. bezrobotnych w wieku 
25-34 lata, młodzież wchodzącą na rynek pracy w wieku 18-24 lata, osoby mające miejsce zamieszkania w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

1. Zaspokajanie potrzeb 
grup 
defaworyzowanych 

a) osoba ubiegająca się o wsparcie nie jest osobą bezrobotną z 
grupy wiekowej 25-34 lata i/ lub nie należy do grupy młodzieży 
wchodzącej na rynek pracy wieku 18-24 lata i/ lub nie ma 
miejsca zamieszkania w miejscowości zamieszkałej przez 
mniej niż 5 tys. mieszkańców – 0 pkt 

b) osoba ubiegająca się o wsparcie jest osobą bezrobotną z 
grupy wiekowej 25-34 lata i/ lub należy do grupy młodzieży 
wchodzącej na rynek pracy w wieku 18-24 lata  i/ lub ma 
miejsce zamieszkania w miejscowości zamieszkałej przez 
mniej niż 5 tys. mieszkańców – 10 pkt  

Wniosek o przyznanie 
pomocy, załączniki do 
wniosku o przyznanie pomocy 
(zaświadczenie z 
Powiatowego Urzędu Pracy o 
posiadaniu statusu osoby 
bezrobotnej) 

Rodzaj otwieranej działalności gospodarczej (maks 8 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców zamierzających otworzyć specjalistyczną działalność gospodarczą sklasyfikowaną w działach PKD:  
- 69 (działalność prawniczą, działalność rachunkowo-księgową) 
- 71(działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz badań i analiz technicznych) 
- 74 (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania oraz fotografii i tłumaczeń) 
86 (działalność w zakresie opieki zdrowotnej ukierunkowanej wyłącznie na specjalizacje stomatologia, okulistyka, ginekologia 
oraz fizjoterapia) 

2. Preferowane 
działalności 
gospodarcze 

a) osoba ubiegająca się o wsparcie nie zamierza otworzyć jednej 
z preferowanych działalności gospodarczych sklasyfikowanych 
w działach 69 lub 71 lub 74 lub 86 PKD – 0 pkt 

b) osoba ubiegająca się o wsparcie zamierza otworzyć jedną z 
preferowanych działalności gospodarczych sklasyfikowaną w 
dziale 69 lub 71 lub 74 lub 86 PKD – 8 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych (maks 8 pkt) 
Preferuje się działalności gospodarcze, których podstawę funkcjonowania będą stanowiły lokalne produkty rolne, w szczególności 
działalności w zakresie produkcji żywności oraz napojów. 

3. Wykorzystanie 
lokalnych produktów 
rolnych 

a) lokalne produkty rolne nie będą stanowiły podstawy zakładanej 
działalności gospodarczej – 0 pkt 

b) lokalne produkty rolne będą stanowiły podstawę zakładanej 
działalności gospodarczej – 8 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Ochrona środowiska i klimatu (maks 4 pkt) 
Preferuje się operacje polegające na zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.  W przypadku 
operacji inwestycyjnych to może być zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. 

4. Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu 

a) operacja nie zakłada zastosowania rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 
0 pkt 

b) operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 
4 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 
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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 

5. Stopień przygotowania 
operacji do realizacji 

c) operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt 
d) operacja jest przygotowana do realizacji – 6 pkt 

Załączniki do wniosku o 
przyznanie pomocy  

Stopień realizacji celów i wskaźników LSR (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu. 
WSKAŹNIK PRODUKTU 
- liczba nowych przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej, otwartych przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. osoby 
zamieszkujące  miejscowości do 5 tys. mieszkańców 
- liczba nowych przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej, otwartych przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. młodzież 
wchodzącą na rynek pracy w wieku 18-24 i /lub osoby bezrobotne w wieku 25-34 
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba utworzonych miejsc pracy, z wyłączeniem branży turystycznej 

6. Wpływ operacji na 
realizacje celów i 
wskaźników LSR 

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

b) projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie 
wskaźnika produktu i rezultatu – 10 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. 

7. 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.  

8. 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) 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 10 pkt za kryterium Stopień realizacji celów i wskaźników LSR 
MAKS 57 pkt (30% - 17,1pkt) 
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Przedsięwzięcie  
Nowoczesna firma - rozwój (konkurs otwarty) 

Lp. Kryterium Punktacja Źródła weryfikacji 

Wielkość dofinansowania (maks 10 pkt) 
Preferuje się operacje o wnioskowanej wielkości dofinansowania od 250 tys. zł do 300 tys. zł. 

1. Wartość 
dofinansowania 

a) wnioskowana wielkość dofinansowania jest mniejsza niż 250 tys. 
zł lub większa niż 300 tys. – 0 pkt 

b) wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 250 tys. do 
300 tys. zł – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Dodatkowe miejsca pracy  (maks 7 pkt) 
Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (rozumie się 
przez to umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę) przez 3 lata od płatności końcowej ponad minimum wymagane dla 
danego typu projektu. 

2. Powstanie 
dodatkowych miejsc 
pracy  

a) operacja nie zakłada utworzenia miejsca pracy – 0 pkt 
b) operacja zakłada utworzenie jednego etatu – 1 pkt 
c) operacja zakłada utworzenie od 2 do 3 etatów – 3 pkt 
d) operacja zakłada utworzenie więcej niż 3 etaty – 7 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Grupy defaworyzowane (maks 10 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców, którzy zatrudnią osoby z grup defaworyzowanych wynikających z diagnozy LSR tj. bezrobotnych w 
wieku 25-34 lata. 

3. Zaspokajanie potrzeb 
grup 
defaworyzowanych 

a) w ramach operacji nie zostaną zatrudnione osoby bezrobotne z 
grupy wiekowej 25-34 lata – 0 pkt 

b) w ramach operacji zostaną zatrudnione osoby bezrobotne z 
grupy wiekowej 25-34 lata – 10 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Rodzaj rozwijanej działalności gospodarczej (maks 8 pkt) 
Preferuje się wnioskodawców zamierzających rozwijać działalność gospodarczą sklasyfikowaną w dziale PKD  
- 43 (działalność w zakresie specjalistycznych robót budowlanych) 
lub  
- 46 (działalność w zakresie handlu hurtowego)  
których znacząca ilość działa na lokalnym rynku. 

4. Preferowane 
działalności 
gospodarcze 

a) wnioskodawca nie zamierza rozwijać działalności gospodarczej 
sklasyfikowanej w dziale 43 lub 46 PKD – 0 pkt 

b) wnioskodawca zamierza rozwijać działalność gospodarczą 
sklasyfikowaną w dziale 43 lub 46 PKD – 8 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Ochrona środowiska i klimatu (maks 4 pkt) 
Preferuje się operacje polegające na zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.  W przypadku 
operacji inwestycyjnych to może być zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. 

5. Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu 

a) operacja nie zakłada zastosowania rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 0 
pkt 

b) operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 4 
pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

Innowacyjność (maks 5 pkt) 
Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć wdrożenie technologii, nie stosowanej dotychczas na 
obszarze LSR, dzięki której powstanie nowy lub znacząco udoskonalony produkt lub usługa. 

6. Innowacyjność a) projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt 
b) projekt jest innowacyjny – 5 pkt 

Wniosek o przyznanie 
pomocy 

 

Przygotowanie operacji do realizacji (maks 6 pkt) 
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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 

7. 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 10 pkt) 
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu. 
WSKAŹNIK PRODUKTU 
- liczba rozwiniętych przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej, w tym  liczba szkoleń i innych przedsięwzięć 
podnoszących kompetencje osób rozwijających działalność gospodarczą i/lub ich pracowników 
WSKAŹNIK REZULTATU 
- liczba utworzonych miejsc pracy, z wyłączeniem branży turystycznej 
- liczba przeszkolonych osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących w przedsiębiorstwach, które ukończyły 
szkolenie z wynikiem pozytywnym  

8. Wpływ operacji na 
realizacje celów i 
wskaźników LSR 

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

b) projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie 
wskaźnika produktu i rezultatu – 10 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. 

9. 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.  

10. 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  

Podnoszenie kompetencji (maks 15 pkt) 
Preferowane będą wnioski, w ramach których zaplanowano koszty udziału w szkoleniu/ szkoleniach lub innym przedsięwzięciu/ 
przedsięwzięciach podnoszącym kompetencje wnioskodawcy i/ lub jego pracowników. Zakres tematyczny szkoleń i innych 
przedsięwzięć podnoszących kompetencje jest ściśle powiązany z profilem rozwijanej działalności gospodarczej. 

11. Podnoszenie 
kompetencji 

a) wnioskodawca nie zaplanował we wniosku kosztów udziału w 
szkoleniu/ szkoleniach lub innym przedsięwzięciu/ 
przedsięwzięciach podnoszącym jego kompetencje i/ lub 

Wniosek o przyznanie 
pomocy oraz załączniki 
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pracowników – 0 pkt 
b) wnioskodawca zaplanował we wniosku koszty udziału w 

szkoleniu/ szkoleniach lub innym przedsięwzięciu/ 
przedsięwzięciach podnoszącym jego kompetencje i/ lub 
pracowników – 15 pkt 

Minimalne wymagania – 30% liczby punktów, w tym 10 pkt za kryterium Stopień realizacji celów i wskaźników LSR 
MAKS 86 pkt (30% - 25,8 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%). 

 


