
 

Załącznik nr 1  

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego  

Gorców i Pienin 

do rozwoju przedsiębiorczości  

i turystyki 

Nr 1.1.1 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 

i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby 

obszaru LGD 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1. 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację w 

stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia 

w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2. 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs  

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3. 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 10 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

• wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 

produkt, usługę, proces, organizację 

• lub nowy sposób wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest 

operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie 

większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

4. 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 10 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  



 

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu będą 

stanowiły koszt niekwalifikowany) 

5. 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 

środków na działania informujące o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w ramach LSR 

0 lub 5 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD w ramach LSR  uznaje się:  

• Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

• Gadżety reklamowe 

• Artykuły w prasie i/lub internecie 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania informujące 

o przyznaniu wsparcia przez LGD  będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD  będą stanowiły koszt niekwalifikowany)  

6. 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 

najmniej; 

• 10 punktów procentowych od maksymalnego 

poziomu dofinansowania dla danego 

przedsięwzięcia 

lub 

•  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 

przedsięwzięcia 

0 lub 10 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 

FINANSOWEGO OPERACJI 

7. 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

• korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

• i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności 

ze szkoleń i/lub doradztwa list udzielonych usług 

doradczych 

8. 

Operacja realizowana będzie w miejscowości 

zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 

mieszkańców 

0 lub 5 

Informacja zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy  Kryterium  weryfikowane na podstawie 

danych pozyskanych z Ewidencji Ludności 

poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  

złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy  



 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.Maksymalna liczba punktów 100. 

  

9. 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

zgodnie z harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 

polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

10. 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  brał 

udział w konsultacjach społecznych Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 

Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 

ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności 

z konsultacji społecznych, list obecności ze spotkań 

zespołu ds. opracowania LSR, list osób/podmiotów 

które złożyły fiszki 

SUMA  X 



 

Załącznik nr 2 

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego  

Gorców i Pienin 

do rozwoju przedsiębiorczości  

i turystyki 

Nr 1.1.2 

Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych 

produktów turystycznych 

wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub 

naturalne obszaru LGD w tym  produktów 

innowacyjnych 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1. 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację w 

stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia 

w ramach konkursu. 

0 lub 15 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2.  

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 15 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3. 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

0 lub 5 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

Preferuje się operacje ukierunkowane na 

rozwiązania innowacyjne, które określono definiując 

innowacyjność jako: 

• wprowadzenie na rynek przez dane 

przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi,  

• lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio 

towarów lub usług w odniesieniu do ich 

charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może 

dotyczyć charakterystyk technicznych, 

komponentów, materiałów, wbudowanego 

oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez 

użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest operacja, 

a w przypadku gdy operacja obejmie większy obszar, 

do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

 



 

4. 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 5 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu będą 

stanowiły koszt niekwalifikowany) 

5. 

Wnioskodawca podejmie działalność w branży 

kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr 

sekcji PKD wskazanym w LSR. 

0 lub 5 

Jako branże kluczowe dla rozwoju obszaru uznano: 

• sekcję I (działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi),  

• sekcję F (bu downictwo)  

• sekcję R (działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją). 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie kodu PKD dla 

działalności związanej z realizacją operacji 

(przeważającej) podanego  Informacje zawarte  we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na  podstawie 

przedstawionych dokumentów, Polskiej Klasyfikacji 

Działalności stanowiącej załącznik do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  

6. 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
0 lub 10 

Do grupy defaworyzowanej określonej w LSR 

zaliczono : 

• osoby do 30 roku życia 

• oraz kobiety. 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na  

podstawie przedstawionych dokumentów 

7. 

Wnioskodawca na dzień złożenia: 

• w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 

fizyczną ma główne miejsce wykonywania  

działalności na obszarze LSR i lub miejsce 

zameldowania na obszarze LSR od co najmniej 

24 miesięcy, 

0 lub 5 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 

podstawie kserokopii dokumentów 

potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz 

innych przedstawionych dokumentów (np. pełny 

wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS) 



 

• w przypadku  osób fizycznych osoby fizycznej 

ma  miejsce zameldowania na obszarze LSR od 

co najmniej  24 miesięcy, 

• w przypadku pozostałych wnioskodawców - 

ma główne miejsce wykonywania  działalności 

na obszarze LSR od co najmniej  24 miesięcy , 

8. 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

• korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

• i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list udzielonych 

usług doradczych 

9. 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  
0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych    liczby planowanych do utworzenia 

miejsc pracy w wyniku realizacji operacji (w 

przeliczeniu na pełne etaty) deklarowane we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

10. 

Kwota wnioskowanego wsparcia podzielona na 

liczbę tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji 

operacji jest niższa, bądź równa niż średnia dla 

wszystkich operacji obliczona na podstawie sumy 

wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

podzielonych przez liczbę wszystkich 

deklarowanych do utworzenia miejsc pracy w 

ramach wszystkich operacji w naborze 

0 lub 10 

(kwota  wnioskowanego wsparcia na realizację operacji / 

liczba tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji) 

≤ 

(suma wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

wszystkich operacji  w naborze/ liczbę deklarowanych do  

utworzenia  miejsc pracy w ramach wszystkich operacji w 

naborze) 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

11. 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

zgodnie z harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 

polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

12. 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  brał 

udział w konsultacjach społecznych Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 

Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 

ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności z konsultacji społecznych, list obecności ze 

spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 

osób/podmiotów które złożyły fiszki 

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 100. 

 

  



 

Załącznik nr 3  

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego  

Gorców i Pienin do rozwoju 

przedsiębiorczości i turystyki 

Nr 

1.1.3 

Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów 

dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego 

obszaru LGD 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

 jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację  

w stosunku do wskaźnika zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs  

jest równy lub mniejszy  

od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w 

ramach konkursu 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 10 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

• wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 

produkt, usługę, proces, organizację 

• lub nowy sposób wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest 

operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie 

większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 10 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  



 

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu będą 

stanowiły koszt niekwalifikowany) 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 

środków na działania informujące o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w ramach LSR 

0 lub 5 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD w ramach LSR  uznaje się:  

• Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

• Gadżety reklamowe 

• Artykuły w prasie i/lub internecie 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania informujące 

o przyznaniu wsparcia przez LGD  będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD  będą stanowiły koszt niekwalifikowany)  

6 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 

najmniej; 

• 10 punktów procentowych od maksymalnego 

poziomu dofinansowania dla danego 

przedsięwzięcia 

lub 

•  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 

przedsięwzięcia 

0 lub 10 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 

FINANSOWEGO OPERACJI 

7 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

• korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

• i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list udzielonych 

usług doradczych 

8 

Operacja realizowana będzie w miejscowości 

zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 

mieszkańców. 

0 lub 5 

Informacja zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy  Kryterium  weryfikowane na podstawie 

danych pozyskanych z Ewidencji Ludności 

poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  

złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy  



 

9 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

zgodnie z harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 

polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

10 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  brał 

udział w konsultacjach społecznych Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 

Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 

ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności z konsultacji społecznych, list obecności ze 

spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 

osób/podmiotów które złożyły fiszki 

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Maksymalna liczba punktów 100. 

  



 

 
Załącznik nr 4  

Do UCHWAŁY   Nr IV/9/2015 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia 18 grudnia 2015 roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego Gorców i Pienin 

do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 

Nr 1.1.4 
Spójne działania marketingowe na rzecz 

regionu 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację  

w stosunku do wskaźnika zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy oraz w pozostałych wnioskach 

złożonych w danym naborze 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs  

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy oraz w pozostałych wnioskach 

złożonych w danym naborze 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

0 lub 10 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo 

opisał w jaki sposób wybrane 

techniki/metody/narzędzia spełniają tę 

definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 10 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy, a w szczególności na podstawie 

wydzielonej pozycji w budżecie 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 

środków na działania informujące o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w ramach LSR 

0 lub 5 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy, a w szczególności na podstawie 

wydzielonej pozycji w budżecie 

6 

Wnioskowana kwota wsparcia  jest mniejsza o co 

najmniej 10 punktów procentowych od 

maksymalnego poziomu dofinansowania dla 

danego przedsięwzięcia 

0 lub 5 
Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

7 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy  

korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego naboru 

0 lub 10 Lista obecności ze szkoleń i/lub doradztwa 

8 

Operacja realizowana będzie w miejscowości 

zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 

mieszkańców. 

0 lub 5 
Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

9 
Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.  
0 lub 10 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

10 

Wnioskodawca brał udział w konsultacjach 

społecznych Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Lokalną Społeczność i/lub 

uczestniczył w pracach Zespołu ds. opracowania 

0 lub 5 

Listy obecności z konsultacji społecznych, listy 

obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania 

LSR, lista osób/podmiotów które złożyły fiszki 



 

LSR i/lub złożył fiszkę  

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Maksymalna liczba punktów 100. 

  



 

Załącznik nr 4  

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego  

Gorców i Pienin 

do rozwoju przedsiębiorczości  

i turystyki 

Nr 1.1.6 

Nr 1.1.5 

Podejmowanie działalności gospodarczej  

w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku 

życia i/lub kobiety 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację  

w stosunku do wskaźnika zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs  

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 5 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

• wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 

produkt, usługę, proces, organizację 

• lub nowy sposób wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest 

operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie 

większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 5 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 



 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu będą 

stanowiły koszt niekwalifikowany) 

5 

Wnioskodawca podejmie działalność w branży 

kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr 

sekcji PKD wskazanym w LSR. 

0 lub 5 

Jako branże kluczowe dla rozwoju obszaru uznano: 

• sekcję I (działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi),  

• sekcję F (bu downictwo)  

• sekcję R (działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją). 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie kodu PKD dla 

działalności związanej z realizacją operacji 

(przeważającej) podanego  Informacje zawarte  we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na  podstawie 

przedstawionych dokumentów, Polskiej Klasyfikacji 

Działalności stanowiącej załącznik do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

6 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma  

miejsce zameldowania na obszarze LSR od co 

najmniej 24 miesięcy 

0 lub 5 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 

podstawie kserokopii dokumentów 

potwierdzających meldunek stały lub czasowy, 

oświadczeń  i innych przedstawionych dokumentów 

7 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

• korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

• i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list udzielonych 

usług doradczych 

8 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  
0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych    liczby planowanych do utworzenia 

miejsc pracy w wyniku realizacji operacji (w 

przeliczeniu na pełne etaty) deklarowane we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

9 

Kwota wnioskowanego wsparcia podzielona na 

liczbę tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji 

operacji  jest niższa, bądź równa niż średnia dla 

wszystkich operacji obliczona na podstawie  

sumy wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

0 lub 10 

(kwota  wnioskowanego wsparcia na realizację operacji / 

liczba tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji) 

≤ 

(suma wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

wszystkich operacji  w naborze/ liczbę deklarowanych do  

utworzenia  miejsc pracy w ramach wszystkich operacji  



 

podzielonych przez liczbę wszystkich 

deklarowanych do utworzenia miejsc pracy  

w ramach wszystkich operacji w naborze 

w naborze) 

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

10 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

zgodnie z harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 

polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

11 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  brał 

udział w konsultacjach społecznych Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 

Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 

ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności z konsultacji społecznych, list obecności ze 

spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 

osób/podmiotów które złożyły fiszki 

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 100. 

 

  



 

Załącznik nr 5 

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie kapitału 

społecznego obszaru LGD 
Nr 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

 jest równy lub mniejszy  

od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do 

wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach 

konkursu. 

0 lub 15 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs  

jest równy lub mniejszy  

od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze 

wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w 

ramach konkursu 

0 lub 15 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 5 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

• wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 

produkt, usługę, proces, organizację 

• lub nowy sposób wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest 

operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie 

większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 5 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 



 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu będą 

stanowiły koszt niekwalifikowany) 

5 

Wnioskodawca podejmie działalność w branży 

kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr 

sekcji PKD wskazanym w LSR. 

0 lub 5 

Jako branże kluczowe dla rozwoju obszaru uznano: 

• sekcję I (działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi),  

• sekcję F (bu downictwo)  

• sekcję R (działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją). 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie kodu PKD dla 

działalności związanej z realizacją operacji 

(przeważającej) podanego  Informacje zawarte  we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na  podstawie 

przedstawionych dokumentów, Polskiej Klasyfikacji 

Działalności stanowiącej załącznik do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

6 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
0 lub 10 

Do grupy defaworyzowanej określonej w LSR 

zaliczono : 

• osoby do 30 roku życia 

• oraz kobiety. 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz na  

podstawie przedstawionych dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma  

miejsce zameldowania na obszarze LSR od co 

najmniej 24 miesięcy 

0 lub 5 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 

podstawie kserokopii dokumentów 

potwierdzających meldunek stały lub czasowy, 

oświadczeń  i innych przedstawionych dokumentów 

8 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

• korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

• i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list udzielonych 

usług doradczych 

9 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  
0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych    liczby planowanych do utworzenia 

miejsc pracy w wyniku realizacji operacji (w 

przeliczeniu na pełne etaty) deklarowane we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 



 

10 

Kwota wnioskowanego wsparcia podzielona na 

liczbę tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji 

operacji  

jest niższa, bądź równa  

niż średnia dla wszystkich operacji  

obliczona na podstawie  

sumy wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

podzielonych przez liczbę wszystkich 

deklarowanych do utworzenia miejsc pracy w 

ramach wszystkich operacji w naborze 

0 lub 10 

(kwota  wnioskowanego wsparcia na realizację operacji / 

liczba tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji) 

≤ 

(suma wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

wszystkich operacji  w naborze/ liczbę deklarowanych do  

utworzenia  miejsc pracy w ramach wszystkich operacji w 

naborze) 

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

11 
Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.  
0 lub 10 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

12 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  brał 

udział w konsultacjach społecznych Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 

Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 

ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności z konsultacji społecznych, list obecności ze 

spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 

osób/podmiotów które złożyły fiszki 

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 100. 

 

  



 

Załącznik nr 6 

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie kapitału 

społecznego obszaru LGD 
Nr 1.2.2 

Integracja branż mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju obszaru: 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, 

budownictwo, kultura, rozrywka i 

rekreacja. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację  

w stosunku do wskaźnika zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 5 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

• wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 

produkt, usługę, proces, organizację 

• lub nowy sposób wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest 

operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie 

większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 5 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 



 

wiatrowa),  

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt niekwalifikowany) 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 

środków na działania informujące o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w ramach LSR 

0 lub 5 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD w ramach LSR  uznaje się:  

• Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

• Gadżety reklamowe 

• Artykuły w prasie i/lub internecie 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania informujące 

o przyznaniu wsparcia przez LGD  będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD  będą stanowiły koszt niekwalifikowany)  

6 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 

najmniej; 

• 10 punktów procentowych od maksymalnego 

poziomu dofinansowania dla danego 

przedsięwzięcia 

lub 

•  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 

przedsięwzięcia 

0 lub 5 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 

FINANSOWEGO OPERACJI 

 

Wnioskodawca na dzień złożenia: 

• w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 

fizyczną ma główne miejsce wykonywania  

działalności na obszarze LSR i lub miejsce 

zameldowania na obszarze LSR od co najmniej 

24 miesięcy, 

• w przypadku  osób fizycznych osoby fizycznej 

ma  miejsce zameldowania na obszarze LSR od 

co najmniej  24 miesięcy, 

• w przypadku pozostałych wnioskodawców - 

ma główne miejsce wykonywania  działalności 

0 lub 15 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 

podstawie kserokopii dokumentów 

potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz 

innych przedstawionych dokumentów (np. pełny 

wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS) 



 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Maksymalna liczba punktów 100. 

  

na obszarze LSR od co najmniej  24 miesięcy , 

7 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

zgodnie z harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 

polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

8 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków: 

• posiada doświadczenie 

• posiada kwalifikacje 

• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu 

operacji, którą chce realizować 

• wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu 

operacji którą chce realizować. 

0 lub 15 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 

podstawie kserokopii dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje /zasoby i innych 

przedstawionych dokumentów, oświadczeń 

SUMA  X 



 

Załącznik nr 7 

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie kapitału 

społecznego obszaru LGD 
Nr 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

 jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację  

w stosunku do wskaźnika zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu. 

0 lub 15 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs  

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

0 lub 5 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

Preferuje się operacje ukierunkowane na 

rozwiązania innowacyjne, które określono definiując 

innowacyjność jako: 

• wprowadzenie na rynek przez dane 

przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi,  

• lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio 

towarów lub usług w odniesieniu do ich 

charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może 

dotyczyć charakterystyk technicznych, 

komponentów, materiałów, wbudowanego 

oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez 

użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest operacja, 

a w przypadku gdy operacja obejmie większy obszar, 

do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 5 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 



 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu będą 

stanowiły koszt niekwalifikowany) 

5 

Wnioskodawca podejmie działalność w branży 

kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr 

sekcji PKD wskazanym w LSR. 

0 lub 5 

Jako branże kluczowe dla rozwoju obszaru uznano: 

• sekcję I (działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi),  

• sekcję F (bu downictwo)  

• sekcję R (działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją). 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie kodu PKD dla 

działalności związanej z realizacją operacji 

(przeważającej) podanego  Informacje zawarte  we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na  podstawie 

przedstawionych dokumentów, Polskiej Klasyfikacji 

Działalności stanowiącej załącznik do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

6 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
0 lub 10 

Do grupy defaworyzowanej określonej w LSR 

zaliczono : 

• osoby do 30 roku życia 

• oraz kobiety. 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz na  

podstawie przedstawionych dokumentów 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia: 

• w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 

fizyczną ma główne miejsce wykonywania  

działalności na obszarze LSR i lub miejsce 

zameldowania na obszarze LSR od co najmniej 

24 miesięcy, 

• w przypadku  osób fizycznych osoby fizycznej 

ma  miejsce zameldowania na obszarze LSR od 

co najmniej  24 miesięcy, 

• w przypadku pozostałych wnioskodawców - 

0 lub 5 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 

podstawie kserokopii dokumentów 

potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz 

innych przedstawionych dokumentów (np. pełny 

wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS) 



 

ma główne miejsce wykonywania  działalności 

na obszarze LSR od co najmniej  24 miesięcy , 

8 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

• korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

• i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list udzielonych 

usług doradczych 

9 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  
0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych    liczby planowanych do utworzenia 

miejsc pracy w wyniku realizacji operacji (w 

przeliczeniu na pełne etaty) deklarowane we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

10 

Kwota wnioskowanego wsparcia podzielona na 

liczbę tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji 

operacji  jest niższa, bądź równa niż średnia dla 

wszystkich operacji  obliczona na podstawie  

sumy wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

podzielonych przez liczbę wszystkich 

deklarowanych do utworzenia miejsc pracy  

w ramach wszystkich operacji w naborze 

0 lub 10 

(kwota  wnioskowanego wsparcia na realizację operacji / 

liczba tworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji) 

≤ 

(suma wszystkich wnioskowanych kwot wsparcia 

wszystkich operacji  w naborze/ liczbę deklarowanych do  

utworzenia  miejsc pracy w ramach wszystkich operacji w 
naborze) 

 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

11 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

zgodnie z harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 

polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

12 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  brał 

udział w konsultacjach społecznych Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 

Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 

ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności z konsultacji społecznych, list obecności ze 

spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 

osób/podmiotów które złożyły fiszki 

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 100. 

 

  



 

Załącznik nr 8 

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego 

obszaru LGD 
Nr 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

 jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację  

w stosunku do wskaźnika zakładanego do 

osiągnięcia w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs  

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 10 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

• wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 

produkt, usługę, proces, organizację 

• lub nowy sposób wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest 

operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie 

większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 10 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 



 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu będą 

stanowiły koszt niekwalifikowany) 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 

środków na działania informujące o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w ramach LSR 

0 lub 5 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD w ramach LSR  uznaje się:  

• Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

• Gadżety reklamowe 

• Artykuły w prasie i/lub internecie 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania informujące 

o przyznaniu wsparcia przez LGD  będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD  będą stanowiły koszt niekwalifikowany)  

6 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 

najmniej; 

• 10 punktów procentowych od maksymalnego 

poziomu dofinansowania dla danego 

przedsięwzięcia 

lub 

•  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 

przedsięwzięcia 

0 lub 5 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 

FINANSOWEGO OPERACJI 

7 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

• korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

• i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list udzielonych 

usług doradczych 

8 

Operacja realizowana będzie w miejscowości 

zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 

mieszkańców. 

0 lub 5 

Informacja zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy  Kryterium  weryfikowane na podstawie 

danych pozyskanych z Ewidencji Ludności 

poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  

złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy  

9 
Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 
0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 



 

zgodnie z harmonogramem  polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

10 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  brał 

udział w konsultacjach społecznych Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 

Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 

ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności z konsultacji społecznych, list obecności ze 

spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 

osób/podmiotów które złożyły fiszki 

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.Maksymalna liczba punktów 100. 

  



 

Załącznik nr 9 

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie kapitału 

społecznego obszaru LGD 
Nr 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs 

 jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

wskaźnika produktu osiąganego przez operację w 

stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia 

w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia 

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs  

jest równy lub mniejszy od udziału procentowego 

osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio 

wynikającego ze wskaźnika produktu) przez 

operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub narzędzi 

spełniających definicję innowacyjności zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 10 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

• wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 

produkt, usługę, proces, organizację 

• lub nowy sposób wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest 

operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie 

większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 10 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 



 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu będą 

stanowiły koszt niekwalifikowany) 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 

środków na działania informujące o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w ramach LSR 

0 lub 5 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD w ramach LSR  uznaje się:  

• Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

• Gadżety reklamowe 

• Artykuły w prasie i/lub internecie 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania informujące 

o przyznaniu wsparcia przez LGD  będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD  będą stanowiły koszt niekwalifikowany)  

6 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 

najmniej; 

• 10 punktów procentowych od maksymalnego 

poziomu dofinansowania dla danego 

przedsięwzięcia 

lub 

•  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 

przedsięwzięcia 

0 lub 10 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 

FINANSOWEGO OPERACJI 

7 

Wnioskodawca/reprezentant wnioskodawcy: 

• korzystał z usług doradczych LGD doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD 

• i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego naboru 

po ogłoszeniu naboru 

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności ze szkoleń i/lub doradztwa list udzielonych 

usług doradczych 

8 

Operacja realizowana będzie w miejscowości 

zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 

mieszkańców. 

0 lub 5 

Informacja zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy  Kryterium  weryfikowane na podstawie 

danych pozyskanych z Ewidencji Ludności 

poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  

złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy  

9 
Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 
0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 



 

zgodnie z harmonogramem  polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

10 

Wnioskodawca/reprezentant Wnioskodawcy  brał 

udział w konsultacjach społecznych Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną 

Społeczność i/lub uczestniczył w pracach Zespołu 

ds. opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 5 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list 

obecności z konsultacji społecznych, list obecności ze 

spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 

osób/podmiotów które złożyły fiszki 

SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Maksymalna liczba punktów 100. 

 

  



 

Załącznik nr 10 

Do UCHWAŁY   Nr II/…/2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia …czerwca 2016 roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie kapitału 

społecznego obszaru LGD 
Nr 1.2.8 

Działania edukacyjno- integracyjne dla 

dzieci i młodzieży 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
 Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 

wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na 

konkurs jest równy lub mniejszy od udziału 

procentowego wskaźnika produktu osiąganego 

przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu. 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty 

wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na 

konkurs jest równy lub mniejszy od udziału 

procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu 

(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika 

produktu) przez operację w stosunku do 

wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia 

w ramach konkursu 

0 lub 20 

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość 

wskaźnika dla konkursu) x 100% 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartej we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w 

pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze 

 

Punkty są przyznawane jeżeli nierówność jest 

spełniona 

3 

Projekt zakłada wykorzystanie metod i/lub 

narzędzi spełniających definicję innowacyjności 

zawartą  

w LSR na lata 2016-2023.  

 

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 10 

Wnioskodawca odniósł się do definicji 

innowacyjności zawartej w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz szczegółowo opisał 

w jaki sposób wybrane techniki/metody/narzędzia 

spełniają tę definicję w kontekście zaplanowanego 

projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

• wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony 

produkt, usługę, proces, organizację 

• lub nowy sposób wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych 

 

Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium 

gminy, na obszarze której realizowana jest 

operacja, a w przypadku gdy operacja obejmie 

większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU 

PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% 

środków na działania mające wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu. 

0 lub 5 

Wnioskodawca opisał zaplanowane działania  

i narzędzia oraz uzasadnił ich wykorzystanie  

w kontekście prowadzonej działalności. 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 

i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

• inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 

źródła energii (energia geotermiczna, słoneczna, 

wiatrowa),  

• inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła 

w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana 



 

okien na energooszczędne), 

• budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. 

pasywnych, zero energetycznych),  

• likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz 

nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki 

przydomowe) 

• wdrożenie zmiany organizacji zakładów pracy w 

celu zmniejszenia zużycia energii i sprzyjające 

ochronie środowiska,  

• w przypadku zakupu środka transportu – zakup 

samochodu elektrycznego. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy 

działania  mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły 

koszt niekwalifikowany) 

5 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% 

środków na działania informujące o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w ramach LSR 

0 lub 5 

Za działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD w ramach LSR  uznaje się:  

• Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

• Gadżety reklamowe 

• Artykuły w prasie i/lub internecie 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych  OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 

podstawie wydzielonej pozycji w budżecie: 

•   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM 

OPERACJI (w przypadku gdy  działania informujące 

o przyznaniu wsparcia przez LGD  będą stanowiły 

koszt kwalifikowany) 

• PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez 

LGD  będą stanowiły koszt niekwalifikowany)  

6 

Wnioskowana kwota wsparcia jest mniejsza o co 

najmniej; 

• 10 punktów procentowych od maksymalnego 

poziomu dofinansowania dla danego 

przedsięwzięcia 

lub 

•  5% maksymalnej wartości wsparcia dla danego 

przedsięwzięcia 

0 lub 10 

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie 

pomocy 

Kryterium  weryfikowane na podstawie PLANU 

FINANSOWEGO OPERACJI 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia: 

• w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 

fizyczną ma główne miejsce wykonywania  

działalności na obszarze LSR i lub miejsce 

zameldowania na obszarze LSR od co 

najmniej 24 miesięcy, 

• w przypadku  osób fizycznych osoby fizycznej 

ma  miejsce zameldowania na obszarze LSR 

od co najmniej  24 miesięcy, 

• w przypadku pozostałych wnioskodawców - 

ma główne miejsce wykonywania  

działalności na obszarze LSR od co najmniej  

24 miesięcy , 

0 lub 15 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 

podstawie kserokopii dokumentów 

potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz 

innych przedstawionych dokumentów (np. pełny 

wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS) 



 

8 

Operacje będzie realizowana w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 

zgodnie z harmonogramem  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie Informacji 

harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie 

Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w 

polu  Uzasadnienie zgodności z celami LSR i 

kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  terminu 

planowanego terminu zakończenia operacji we 

Wniosku o Przyznanie Pomocy 

 

 Harmonogram powinien zawierać:  

• nazwę zadania (dostawy/usługi/robót 

budowlanych)  

• termin realizacji liczony od podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 8 

miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz termin zakończenia realizacji operacji w 

harmonogramie jest tożsamy  z planowanym 

terminem zakończenia operacji we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy 

9 

Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków: 

• posiada doświadczenie 

• posiada kwalifikacje 

• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu 

operacji, którą chce realizować 

• wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu operacji którą chce realizować. 

0 lub 15 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 

zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 

podstawie kserokopii dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje /zasoby i innych 

przedstawionych dokumentów, oświadczeń 

 SUMA  X 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Maksymalna liczba punktów 100. 

 


