Lokalne Kryteria Wyboru stosowane do operacji w przedsięwzięciach
realizujących cel ogólny I
„ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WPŁYWAJĄCY NA WZROST
POZIOMU EKONOMICZNEGO OBSZARU I SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU”

Przedsięwzięcie „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, w tym przez

uprawnionych rolników z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”
L.
p

1.

2.

Nazwa kryterium
Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach
realizacji operacji
- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego
miejsca pracy niż wymagane minimum – 0 pkt.
- operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy poza
samo zatrudnieniem – 5 pkt.
- operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy lub
więcej poza samo zatrudnieniem – 8 pkt.

Ochrona środowiska lub klimatu
- działalność uwzględnia elementy ochrony środowiska
lub klimatu – 3 pkt.
- działalność nie uwzględnia elementów ochrony
środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa
oferowanego i realizowanego przez LGD
3.

4.

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Wniosek zawiera:
- biznesplan wraz z pozostałymi obowiązkowymi
załącznikami – 26 pkt.
- zawiera tylko biznesplan- 20 pkt.
- nie zawiera biznesplanu -0 pkt.

Minimalny próg punktowy: 20 pkt

Opis kryterium

Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum
(samozatrudnienie). Informacja musi
być zawarta w biznesplanie.
Kryterium preferuje operacje, które w
swoich celach lub działalności
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub klimatu (np. recykling
odpadów, odnawialne źródła energii,
gospodarka wodno-ściekowa) lub
pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii lub
emisje szkodliwych substancji). To
kryterium wymaga uzasadnienia przez
każdego z członków Rady. Informacja
musi być zawarta w biznesplanie lub
dodatkowym oświadczeniu podpisanym
przez beneficjenta.
Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie
kart doradztwa LGD lub list obecności
ze szkoleń.
To kryterium musi zostać spełnione w
minimalnej ilości punktów w celu
umożliwienia oceny przez Radę i
ustalenia kwoty wsparcia dla
beneficjenta.
MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Maksymalna
ilość
punktów

8 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

26 pkt.
40 pkt.

Przedsięwzięcie: Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze
zdefiniowanych grup de faworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub
rekreacją
L.
p

1.

2.

3.

4.

Nazwa kryterium
Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach
realizacji operacji
- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego
miejsca pracy niż wymagane minimum – 0 pkt.
- operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy poza
samo zatrudnieniem – 5 pkt.
- operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy lub
więcej poza samo zatrudnieniem – 8 pkt.

Opis kryterium

Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum
(samozatrudnienie). Informacja musi
być zawarta w biznesplanie.

Kryterium preferuje operacje, które w
swoich celach lub działalności
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub klimatu (np. recykling
odpadów, odnawialne źródła energii,
Ochrona środowiska lub klimatu
gospodarka wodno-ściekowa) lub
- działalność uwzględnia elementy ochrony środowiska
pośrednio uwzględnia technologie
lub klimatu – 3 pkt.
wpływające na oszczędność energii lub
- działalność nie uwzględnia elementów ochrony
emisje szkodliwych substancji). To
środowiska lub klimatu – 0 pkt.
kryterium wymaga uzasadnienia przez
każdego z członków Rady. Informacja
musi być zawarta w biznesplanie lub
dodatkowym oświadczeniu podpisanym
przez beneficjenta.
Preferuje się operacje, które w trakcie
Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa
przygotowywania wniosku o przyznanie
oferowanego i realizowanego przez LGD
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
Tak – 3 pkt.
przez LGD. Informacja na podstawie
Nie – 0 pkt.
kart doradztwa LGD lub list obecności
ze szkoleń.
To kryterium musi zostać spełnione w
Wniosek zawiera:
- biznesplan wraz z pozostałymi obowiązkowymi
minimalnej ilości punktów w celu
załącznikami – 26 pkt.
umożliwienia oceny przez Radę i
- zawiera tylko biznesplan- 20 pkt.
ustalenia kwoty wsparcia dla
- nie zawiera biznesplanu -0 pkt.
beneficjenta.
MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW
Minimalny próg punktowy: 20 pkt. wynikające z kryterium nr 5

Maksymalna
ilość
punktów

8 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

26 pkt.
40 pkt.

Przedsięwzięcie: Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem

działalności związanej z turystyką lub rekreacją
L.
p

1.

2.

Nazwa kryterium
Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach
realizacji operacji
- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego
miejsca pracy niż wymagane minimum – 0 pkt.
- operacja zakłada utworzenie dodatkowo1 miejsca
pracy – 8 pkt.
- operacja zakłada utworzenie dodatkowo 2 miejsc
pracy lub więcej - 14 pkt.

Ochrona środowiska lub klimatu
- działalność uwzględnia elementy ochrony środowiska
lub klimatu – 3 pkt.
- działalność nie uwzględnia elementów ochrony
środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa
oferowanego i realizowanego przez LGD
3.

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

4.

Innowacyjność
- operacja jest innowacyjna – 8 pkt.
- operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt.

5.

Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych
załączników
- Wniosek jest kompletny (zawiera wszystkie
obowiązkowe załączniki) – 20 pkt.
- wniosek zawiera połowę lub więcej obowiązkowych
załączników - 17 pkt.
- Wniosek zawiera mniej niż połowę obowiązkowych
załączników – 10 pkt.

Opis kryterium

Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum.

Kryterium preferuje operacje, które w
swoich celach lub działalności
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub klimatu (np. recykling
odpadów, odnawialne źródła energii,
gospodarka wodno-ściekowa) lub
pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii lub
ograniczenie emisji szkodliwych
substancji). To kryterium wymaga
uzasadnienia przez każdego z członków
Rady.
Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie
kart doradztwa LGD lub list obecności
ze szkoleń.
Preferowane są operacje wyróżniające
się innowacyjnością w zakresie
produktu, procesu, usługi, maszyn lub
urządzeń, metody marketingowej,
zastosowanej technologii, organizacji
pracy, które beneficjent opracował jako
pierwszy lub zastosował, korzystając z
doświadczeń innych podmiotów, w
zależności od obszaru, który ten projekt
obejmuje. Kryterium wymaga
uzasadnienia oceny przez każdego z
członków Rady.
Preferowane będą wnioski na operacje,
zawierające wszystkie lub co najmniej
połowę obowiązkowych załączników do
wniosku o wsparcie.
MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Minimalny próg punktowy: 20 pkt.

Maksymalna
ilość
punktów

14 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

8 pkt.

20 pkt.

48 pkt.

Przedsięwzięcie: Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej dla osób
(przedsiębiorców) ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności
związanej z turystyką lub rekreacją
L.
p

1.

2.

Nazwa kryterium
Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach
realizacji operacji
operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego miejsca
pracy niż wymagane minimum – 0 pkt.
- operacja zakłada utworzenie dodatkowo1 miejsca
pracy – 8 pkt.
- operacja zakłada utworzenie dodatkowo 2 miejsc
pracy lub więcej - 14 pkt.

Ochrona środowiska lub klimatu
- działalność uwzględnia elementy ochrony środowiska
lub klimatu – 3 pkt.
- działalność nie uwzględnia elementów ochrony
środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa
oferowanego i realizowanego przez LGD
3.

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

4.

Innowacyjność
- operacja jest innowacyjna – 8 pkt.
- operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt.

5.

Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych
załączników
- Wniosek jest kompletny (zawiera wszystkie
obowiązkowe załączniki) – 20 pkt.
- wniosek zawiera połowę lub więcej obowiązkowych
załączników - 17 pkt.
- Wniosek zawiera mniej niż połowę obowiązkowych
załączników – 10 pkt.

Opis kryterium

Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum.

Kryterium preferuje operacje, które w
swoich celach lub działalności
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub klimatu (np. recykling
odpadów, odnawialne źródła energii,
gospodarka wodno-ściekowa) lub
pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii lub
ograniczenie emisji szkodliwych
substancji). To kryterium wymaga
uzasadnienia przez każdego z członków
Rady.
Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie
kart doradztwa LGD lub list obecności
ze szkoleń.
Preferowane są operacje wyróżniające
się innowacyjnością w zakresie
produktu, procesu, usługi, maszyn lub
urządzeń, metody marketingowej,
zastosowanej technologii, organizacji
pracy, które beneficjent opracował jako
pierwszy lub zastosował, korzystając z
doświadczeń innych podmiotów, w
zależności od obszaru, który ten projekt
obejmuje. Kryterium wymaga
uzasadnienia oceny przez każdego z
członków Rady.
Preferowane będą wnioski na operacje,
zawierające wszystkie lub co najmniej
połowę obowiązkowych załączników do
wniosku o wsparcie.
MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Maksymalna
ilość
punktów

14 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

8 pkt.

20 pkt.

48 pkt.

Lokalne Kryteria Wyboru stosowane do operacji w przedsięwzięciach
realizujących cel ogólny II
„SAMOREALIZUJĄCA SIĘ LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ,
WYKORZYSTUJĄCA LOKALNĄ BAZĘ OBIEKTÓW PUBLICZNYCH”

Przedsięwzięcie: Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze
zdefiniowanych grup defaworyzowanych – konkurs otwarty
Opis kryterium

Maksymaln
a ilość
punktów

1.

Wskaźnik rezultatu projektu jest określony na poziomie:
- poniżej 15 osób uczestniczących w zajęciach – 0 pkt.
- co najmniej 15 osób uczestniczące w zajęciach – 10 pkt.
- więcej niż 15 osób uczestniczące w zajęciach – 15 pkt.

Premiowane są projekty, których rezultatem
będzie równa lub większa liczba osób
uczestniczących w zajęciach niż wymagane
minimum 15 osób.

15 pkt.

2.

Udział osób ze zdefiniowanych grup de faworyzowanych w
projekcie
- projekt łączy przedstawicieli z co najmniej dwóch
zdefiniowanych grup defaworyzowanych przy udziale
procentowym nie niższym niż 25% - 2 pkt.
- projekt łączy przedstawicieli z co najmniej trzech
zdefiniowanych grup defaworyzowanych przy udziale
procentowym nie niższym niż 25% - 4 pkt.

Premiowane są projekty, które łączą
przedstawicieli z co najmniej dwóch lub
więcej zdefiniowanych grup de
faworyzowanych.

4 pkt.

Premiowane są projekty, które przewidują
wyłonienie spośród uczestników projektu
osób szczególnie uzdolnionych, które mogą
uzyskać szanse na dalszy rozwój swoich
umiejętności.

4 pkt.

Premiowane są projekty, które przewidują
zajęcia nie więcej niż w trzech dziedzinach.
Projekty rozdrobnione na wiele dziedzin nie
gwarantują przewidywanych efektów i
zaprzeczają pojęciu długofalowości. Ponadto
minimalny czas trwania zajęć w
poszczególnych dziedzinach zapewnia
spełnienie powyższych warunków.

3 pkt.

L.
p

3.

Nazwa kryterium

Efekt projektu
- projekt przewiduje wyłonienie z uczestników projektu osób
szczególnie uzdolnionych – 4 pkt.
- projekt nie przewiduje wyłonienia z uczestników projektu
osób szczególnie uzdolnionych – 0 pkt.
Długofalowość
- projekt zawierający monotematyczne zajęcia przewiduje
czas trwania zajęć co najmniej 120 godzin – 1 pkt.

4.

- projekt przewiduje czas trwania zajęć w dwóch dziedzinach
wynosi co najmniej 60 godz. w każdej dziedzinie – 2 pkt.
- projekt przewiduje czas trwania zajęć w trzech dziedzinach
wynosi co najmniej 40 godz. w każdej dziedzinie – 3 pkt.
- projekt przewiduje czas trwania zajęć więcej niż w trzech
dziedzinach- 0 pkt.
Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i
realizowanego przez LGD

5.

6.

Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

Profesjonalizm
- projekt przewiduje zatrudnienie osoby o wysokich
kwalifikacjach i doświadczeniu, gwarantującej wysoki
standard zajęć – 15 pkt.
- projekt nie przewiduje zatrudnienia osoby o wysokich
kwalifikacjach i doświadczeniu, gwarantującej wysoki
standard zajęć – 0 pkt.

Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie kart
doradztwa LGD lub list obecności ze
szkoleń.
Premiowane są projekty, w których
głównym elementem prowadzącym do
określonych efektów frekwencyjnych jak i
pobudzających kreatywność uczestników
jest osoba prowadząca. Decydującym
wymaganiem będzie jej doświadczenie i
wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie,
potwierdzone odpowiednimi dokumentami
(CV, referencje, rekomendacje).

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Minimalny próg punktowy: 32 pkt.

5 pkt.

15 pkt.

4 pkt.

Przedsięwzięcie: Innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnych,
wykorzystujące: istniejącą bazę obiektów publicznych, potencjał i dziedzictwo obszaru,
profesjonalistów z określonych dziedzin, w celu stworzenia zorganizowanych grup
zainteresowań – konkurs otwarty
L.
p

1.

2.

Nazwa kryterium

Innowacyjność
- projekt jest innowacyjny – 5 pkt.
- projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt.

Efekt projektu:
- efektem projektu jest powstanie grupy lub koła
zainteresowań , które zadeklarują dalszą działalność po
zakończeniu projektu – 20 pkt.
- efektem projektu nie jest powstanie grupy lub koła
zainteresowań – 0 pkt.
Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i
realizowanego przez LGD

3.

4.

5.

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

Profesjonalizm
- projekt przewiduje zatrudnienie osoby o wysokich
kwalifikacjach i doświadczeniu, gwarantującej wysoki
standard zajęć – 10 pkt.
- projekt nie przewiduje zatrudnienia osoby o wysokich
kwalifikacjach i doświadczeniu, gwarantującej wysoki
standard zajęć – 0 pkt.
Środki finansowe:
- wysokość środków przeznaczonych na wyposażenie,
materiały lub inwestycje związane bezpośrednio z
inicjatywami, nie przekracza 30 % kosztów
kwalifikowanych projektu – 12 pkt.
- wysokość środków przeznaczonych na wyposażenie,
materiały lub inwestycje związane bezpośrednio z
inicjatywami przekracza 30 % kosztów kwalifikowanych
projektu – 0 pkt.

6.

Potrzeby społeczności lokalnej
- realizacja projektu wynika z potrzeb lokalnej społeczności,
potwierdzonych badaniami ankietowymi – 20 pkt.
- wniosek nie zawiera wyników badań na temat potrzeb
lokalnej społeczności – 0 pkt.

Opis kryterium

Maksymalna
ilość
punktów

Preferuje się projekty zakładające
innowacyjne elementy: niestandardową
formę prowadzenia zajęć, wykorzystanie
nowoczesnych technologii, dziedzictwa
kulturowego, lokalnego lub obszaru,

5 pkt.

Premiowane są projekty, które będą
realizować bezpośrednio wskaźnik
rezultatu tj. powstanie grupy lub koła o
określonej nazwie, złożonej z lokalnej
społeczności, które będzie dalej
kontynuować rozwój swoich
zainteresowań, zainicjowanych w
ramach projektu

20 pkt.

Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie kart
doradztwa LGD lub list obecności ze
szkoleń.
Premiowane są projekty, w których
głównym elementem prowadzącym do
określonych efektów frekwencyjnych jak i
pobudzających kreatywność uczestników
jest osoba prowadząca. Decydującym
wymaganiem będzie jej doświadczenie i
wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie,
potwierdzone odpowiednimi dokumentami
(CV, referencje, rekomendacje).
Preferowane są projekty, których koszty
przeznaczone na wyposażenie, materiały lub
inwestycje nie przekraczają 30 % kosztów
kwalifikowanych, w celu ukierunkowania
projektów przede wszystkim na formy
samorozwoju poprzez długofalowe
zaangażowanie i pogłębianie więzi
społecznych w danej grupie, co może
przyczynić się do kontynuacji tej inicjatywy
po zakończeniu projektu.
Preferowane są operacje, których potrzeba
realizacji jest udokumentowana poprzez
badania wśród lokalnej społeczności, co
pozwala na zaspokojenie ich potrzeb i
wykorzystanie obiektów dla tej
społeczności.

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Minimalny próg punktowy: 52 pkt.

3 pkt.

10 pkt.

12 pkt.

20 pkt.

70 pkt.

Przedsięwzięcie: Projekty inwestycyjne uzupełniające istniejącą bazę pod planowaną
długofalową ofertę zajęć w tych obiektach wynikającą z potrzeb społecznych.
L.
p

1.

Nazwa kryterium

Potrzeby społeczności lokalnej
- realizacja projektu wynika z potrzeb lokalnej społeczności,
potwierdzonych badaniami ankietowymi – 20 pkt.
- wniosek nie zawiera wyników badań na temat potrzeb
lokalnej społeczności – 0 pkt.

2.

3.

Lokalizacja inwestycji:
- projekt jest realizowany w miejscowości innej niż siedziba
Urzędu Gminy – 10 pkt.
- projekt jest realizowany w miejscowości, w której znajduje
się siedziba Urzędu Gminy – 0 pkt.
- Wniosek zawiera plan zajęć, które mają być realizowane w
obiektach, których dotyczy inwestycja – 5 pkt.
- Wniosek nie zawiera planu zajęć, które mają być
realizowane w obiektach, których dotyczy inwestycja – 0
pkt.

Opis kryterium

Maksymalna
ilość
punktów

Preferowane są operacje, których potrzeba
realizacji jest udokumentowana (np. raport z
badań) poprzez badania wśród lokalnej
społeczności, co pozwala na zaspokojenie
ich potrzeb i wykorzystanie obiektów dla tej
społeczności.

20 pkt.

Preferowane są inwestycje zlokalizowane
poza miejscowością, w której znajduje się
siedziba Urzędu Gminy

10 pkt.

Preferowane są projekty, w których
udokumentowano (we wniosku lub osobnym
załącznikiem) plan zajęć, który będzie
realizowany w obiekcie objętym inwestycją

5 pkt.

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Minimalny próg punktowy: 20 pkt.

35 pkt.

Lokalne Kryteria Wyboru stosowane do operacji w przedsięwzięciach
realizujących cel ogólny III Obszar LGD atrakcyjny turystycznie

Przedsięwzięcie: Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, w tym przez
uprawnionych rolników ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją oparte na
lokalnych produktach i walorach obszaru
L.
p

1.

2.

Nazwa kryterium
Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach
realizacji operacji
- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego
miejsca pracy niż wymagane minimum – 0 pkt.
- operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy poza
samo zatrudnieniem – 5 pkt.
- operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy lub
więcej poza samo zatrudnieniem – 8 pkt.

Ochrona środowiska lub klimatu
- działalność uwzględnia elementy ochrony środowiska
lub klimatu – 3 pkt.
- działalność nie uwzględnia elementów ochrony
środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa
oferowanego i realizowanego przez LGD
3.

4.

5.

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Wniosek zawiera:
- biznesplan wraz z pozostałymi obowiązkowymi
załącznikami – 26 pkt.
- zawiera tylko biznesplan- 20 pkt.
- nie zawiera biznesplanu -0 pkt.
Operacja:
- tworzy produkt lub usługę nastawione na obsługę
mieszkańców obszaru i turystów-gości – 5 pkt.
- nie tworzy produktu lub usługi nastawionych na
obsługę mieszkańców obszaru i turystów-gości – 0
pkt.

Opis kryterium

Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum
(samozatrudnienie). Informacja musi
być zawarta w biznesplanie.
Kryterium preferuje operacje, które w
swoich celach lub działalności
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub klimatu (np. recykling
odpadów, odnawialne źródła energii,
gospodarka wodno-ściekowa) lub
pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii lub
emisje szkodliwych substancji). To
kryterium wymaga uzasadnienia przez
każdego z członków Rady. Informacja
musi być zawarta w biznesplanie lub
dodatkowym oświadczeniu podpisanym
przez beneficjenta.
Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie
kart doradztwa LGD lub list obecności
ze szkoleń.
To kryterium musi zostać spełnione w
minimalnej ilości punktów w celu
umożliwienia oceny przez Radę i
ustalenia kwoty wsparcia dla
beneficjenta.
Preferuje się operacje, których celem
jest działalność gospodarcza
bezpośrednio nastawiona na obsługę
turystyczną mieszkańców obszaru i
turstów-gości (np. wypożyczalnia
rowerów, kajaków)
MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Minimalny próg punktowy: 20 pkt. – kryterium nr 4.

Maksymalna
ilość
punktów

8 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

26 pkt.

5 pkt.

45 pkt.

Przedsięwzięcie: Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na
usługi związane z turystyką lub rekreacją oparte na lokalnych produktach i walorach obszaru
przez osoby ze zdefiniowanych grup de faworyzowanych
L.
p

1.

2.

Nazwa kryterium
Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach
realizacji operacji
- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego
miejsca pracy niż wymagane minimum – 0 pkt.
- operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy poza
samo zatrudnieniem – 5 pkt.
- operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy lub
więcej poza samo zatrudnieniem – 8 pkt.

Ochrona środowiska lub klimatu
- działalność uwzględnia elementy ochrony środowiska
lub klimatu – 3 pkt.
- działalność nie uwzględnia elementów ochrony
środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa
oferowanego i realizowanego przez LGD
3.

4.

5.

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Wniosek zawiera:
- biznesplan wraz z pozostałymi obowiązkowymi
załącznikami – 26 pkt.
- zawiera tylko biznesplan- 20 pkt.
- nie zawiera biznesplanu -0 pkt.
Operacja:
- tworzy produkt lub usługę nastawione na obsługę
mieszkańców obszaru i turystów-gości – 5 pkt.
- nie tworzy produktu lub usługi nastawionych na
obsługę mieszkańców obszaru i turystów-gości – 0
pkt.

Opis kryterium

Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum
(samozatrudnienie). Informacja musi
być zawarta w biznesplanie.
Kryterium preferuje operacje, które w
swoich celach lub działalności
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub klimatu (np. recykling
odpadów, odnawialne źródła energii,
gospodarka wodno-ściekowa) lub
pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii lub
emisje szkodliwych substancji). To
kryterium wymaga uzasadnienia przez
każdego z członków Rady. Informacja
musi być zawarta w biznesplanie lub
dodatkowym oświadczeniu podpisanym
przez beneficjenta.
Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie
kart doradztwa LGD lub list obecności
ze szkoleń.
To kryterium musi zostać spełnione w
minimalnej ilości punktów w celu
umożliwienia oceny przez Radę i
ustalenia kwoty wsparcia dla
beneficjenta.
Preferuje się operacje, których celem
jest działalność gospodarcza
bezpośrednio nastawiona na obsługę
turystyczną mieszkańców obszaru i
turstów-gości (np. wypożyczalnia
rowerów, kajaków)
MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Minimalny próg punktowy: 20 pkt. – kryterium nr 4.

Maksymalna
ilość
punktów

8 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

26 pkt.

5 pkt.

45 pkt.

Przedsięwzięcie: Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej ukierunkowanej na
usługi związane z turystyką lub rekreacją oparte na lokalnych produktach i walorach obszaru
L.
p

1.

2.

Nazwa kryterium
Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji
operacji
- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego miejsca
pracy niż wymagane minimum – 0 pkt.
- operacja zakłada utworzenie dodatkowo1 miejsca pracy – 8
pkt.
- operacja zakłada utworzenie dodatkowo 2 miejsc pracy lub
więcej - 14 pkt.

Ochrona środowiska lub klimatu
- działalność uwzględnia elementy ochrony środowiska lub
klimatu – 3 pkt.
- działalność nie uwzględnia elementów ochrony środowiska
lub klimatu – 0 pkt.

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i
realizowanego przez LGD
3.

4.

5.

6.

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

Innowacyjność
- operacja jest innowacyjna – 8 pkt.
- operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt.

Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych
załączników
- Wniosek jest kompletny (zawiera wszystkie obowiązkowe
załączniki) – 20 pkt.
- wniosek zawiera połowę lub więcej obowiązkowych
załączników - 17 pkt.
- Wniosek zawiera mniej niż połowę obowiązkowych
załączników – 10 pkt.
Operacja:
- poszerza działalność o produkt lub usługę tworzące
dodatkową atrakcję turystyczną– 2 pkt.
- nie poszerza działalności o produkt lub usługę tworzące
dodatkową atrakcję turystyczną – 0 pkt.

Minimalny próg punktowy: 20 pkt.

Opis kryterium

Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum.

Kryterium preferuje operacje, które w
swoich celach lub działalności bezpośrednio
przyczynią się do ochrony środowiska lub
klimatu (np. recykling odpadów, odnawialne
źródła energii, gospodarka wodno-ściekowa)
lub pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii lub
ograniczenie emisji szkodliwych substancji).
To kryterium wymaga uzasadnienia przez
każdego z członków Rady.
Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie kart
doradztwa LGD lub list obecności ze
szkoleń.
Preferowane są operacje wyróżniające się
innowacyjnością w zakresie produktu,
procesu, usługi, maszyn lub urządzeń,
metody marketingowej, zastosowanej
technologii, organizacji pracy, które
beneficjent opracował jako pierwszy lub
zastosował, korzystając z doświadczeń
innych podmiotów, w zależności od obszaru,
który ten projekt obejmuje. Kryterium
wymaga uzasadnienia oceny przez każdego
z członków Rady.
Preferowane będą wnioski na operacje,
zawierające wszystkie lub co najmniej
połowę obowiązkowych załączników do
wniosku o wsparcie.
Preferuje się operacje, które rozwijają
działalność gospodarczą o produkty lub
usługi tworzące dodatkową atrakcję
turystyczną (np. wypożyczalnia rowerów,
kajaków)
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

Maksymalna
ilość
punktów

14 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

8 pkt.

20 pkt.

2 pkt.
53 pkt.

Przedsięwzięcie: Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o
znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową
ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną
L.
p

1.

Nazwa kryterium

Udostępnienie obiektu:
- projekt przewiduje udostępnienie i oznakowanie obiektu
dla mieszkańców lub turystów-gości – 25 pkt.
- projekt nie przewiduje udostępnienia i oznakowania
obiektu dla mieszkańców lub turystów-gości – 0 pkt.
Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i
realizowanego przez LGD

2.

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

3.

Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych
załączników
- Wniosek jest kompletny (zawiera wszystkie obowiązkowe
załączniki) – 10 pkt.
- wniosek zawiera połowę lub więcej obowiązkowych
załączników - 5 pkt.
- Wniosek zawiera mniej niż połowę obowiązkowych
załączników – 1 pkt.

4.

- Projekt obejmuje działania dotyczące elementów, które
przyczynią się do podniesienia atrakcyjności turystycznej
obiektu – 10 pkt.
- działania objęte projektem nie przyczyniają się do
podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektu – 0 pkt.

Opis kryterium
Kryterium dostępowe zakładające w
zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku
koszty związane z pracami umożliwiającymi
bezpośrednie zapoznanie się z wnętrzem
obiektu oraz informacją o obiekcie (tablica
informacyjna o historii obiektu, unikalnych
elementach wnętrza, szczególnych
wydarzeniach związanych z obiektem itp.)
Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie kart
doradztwa LGD lub list obecności ze
szkoleń.
Preferowane będą wnioski na operacje,
zawierające wszystkie lub co najmniej
połowę obowiązkowych załączników do
wniosku o wsparcie. Szczególnie należy
zwrócić uwagę na dokumenty związane z
pozwoleniami określonych instytucji na
prace konserwatorskie, restauratorskie tych
elementów, które podlegają konserwatorowi
zabytków.
Premiowane są projekty związane z
podniesieniem atrakcyjności obiektu i
zawierają działania, które zdecydowanie
mogą wpłynąć na jego wartość turystyczną.
Unikalne elementy obiektu, po
odrestaurowaniu lub konserwacji, powinny
podnieść atrakcyjność obiektu i być
udostępnione dla mieszkańców i turystów
gości.

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Minimalny próg punktowy: 25 pkt. – kryterium nr 1.

Maksymalna
ilość
punktów

25 pkt.

3 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

48 pkt.

Przedsięwzięcie: Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką
obszaru
L.
p

1.

Nazwa kryterium
- Impreza markowa jest nowym przedsięwzięciem,
związanym ze specyfiką obszaru – 20 pkt.
- Impreza markowa nie jest nowym przedsięwzięciem,
związanym ze specyfiką obszaru – 0 pkt.

2.

- Co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych jest
przeznaczone na kampanię promocyjną imprezy markowej –
15 pkt.
- mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych jest
przeznaczone na promocję imprezy markowej – 0 pkt.

3.

Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych
załączników
- Wniosek jest kompletny (zawiera wszystkie obowiązkowe
załączniki) – 8 pkt.
- wniosek zawiera połowę lub więcej obowiązkowych
załączników - 5 pkt.
- Wniosek zawiera mniej niż połowę obowiązkowych
załączników – 2 pkt.

4.

- Impreza markowa promuje oprócz gminy również obszar
„Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej” – 5 pkt.
- Impreza markowa promuje jedną gminę – 0 pkt.

Opis kryterium

Maksymalna
ilość
punktów

Preferowane są imprezy markowe, które
promują lokalne produkty, dziedzictwo
historyczne i kulturowe, wydarzenia
historyczne. Impreza markowa musi być
nowym pomysłem i nie może powielać i
nawiązywać bezpośrednio do wcześniej
organizowanych imprez cyklicznych.

20 pkt.

Preferowane są projekty, które co najmniej
15 % kosztów kwalifikowanych jest
przeznaczone na kampanie promocyjne
imprezy markowej w mediach lokalnych jak
i regionalnych.

15 pkt.

Preferowane będą wnioski na operacje,
zawierające wszystkie lub co najmniej
połowę obowiązkowych załączników do
wniosku o wsparcie. Szczególnie należy
zwrócić uwagę na dokumenty związane z
pozwoleniami określonych instytucji na
prace konserwatorskie, restauratorskie tych
elementów, które podlegają konserwatorowi
zabytków.
Premiowane są projekty, w których impreza
markowa oprócz gminy zawierała elementy
promocji obszaru LGD. Np. w materiałach
promocyjnych, należy wskazać, że gmina
należy do obszaru „Trzy Krajobrazy Ziemi
Gdańskiej”

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW

Minimalny próg punktowy: 35pkt. – kryterium nr 1 i 2

8 pkt.

5 pkt.

46 pkt.

