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z dnia 3 marca 2017 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 
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 10 

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 Wniosku o 
Przyznanie Pomocy oraz w oparciu o wiedzę lokalną. 
Punkty są przyznawane jeżeli uzasadnienie operacji 
ukierunkowanej na rozwiązania innowacyjne  jest 
racjonalne, spójne z opisem i zakresem rzeczowo-
finansowym operacji.  

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 10 

2 

W budżecie operacji zaplanowano  działania 
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu. 

 

0 lub 10 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

 inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne 
źródła energii ; 

o instalacji wykorzystujących energię słońca 
(np. kolektory słoneczne, fotowoltaika),  

o jednostek wykorzystujących energię 
geotermalną,  

o pomp ciepła,  
o małych elektrowni wodnych,  
o elektrowni wiatrowych,  
o instalacji wykorzysujących biomasę,  
o instalacji wykorzystujących biogaz. 

 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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup 
samochodu elektrycznego.  



 wykonywanie usług za pomocą technologii, 

maszyn, urządzeń i sprzętu mających wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu. 

  
 

Kryterium weryfikowane na podstawie: 
1. OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o 

Przyznanie Pomocy, a w szczególności na podstawie 
pozycji w: 

   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) 
2. informacji  w ofercie, popartej danymi, 
potwierdzającej, że dana 
maszyna/urządzenie/sprzęt ma wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu. 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub  10 

3 
W budżecie operacji zaplanowano  działania 
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w 
ramach LSR  

0 lub 10 

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  OPISU 
PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie 
Pomocy, a w szczególności na podstawie pozycji w: 

   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)  

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 10 

4 

Wnioskodawca na dzień złożenia: 

 w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną ma  miejsce zameldowania na 
obszarze LSR od co najmniej 24 miesięcy  i ma 
główne miejsce wykonywania  działalności na 
obszarze LSR, 

 w przypadku  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 30 

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) 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub  30 

5 
Operacje będzie realizowana w terminie do 8 
miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie 
zgodnie z harmonogramem  

0 lub  20 
Kryterium  weryfikowane na podstawie; 

 harmonogramu zawartego we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ 



 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:  40% Maksymalna liczba punktów 100. 

 

OPERACJI w polu  Uzasadnienie zgodności z celami 
LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD  

 oraz 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 
uprawdopodobni, 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 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub  20 

6 

Wnioskodawca: 
posiada doświadczenie i zasoby  
odpowiednie do przedmiotu operacji, którą chce 
realizować 

 

0 lub 20 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji 
zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na 
podstawie kserokopii dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje /zasoby i innych 
przedstawionych dokumentów, oświadczeń 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach 
kryterium:  0 lub 20 

SUMA  100 


