Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zebrania
Członków LGD „Chata Kociewia”
Nr 4/2019 z dnia 26.06.2019 r.

Kryteria wyboru operacji – Konkursy otwarte
Zasady ogólne:
1. Oceniając operacje Rada pracuje w oparciu o Regulamin Rady wraz z załącznikami.
2. Oceniając operacje Rada przyznaje punkty w całości (spełnione kryterium - punkty,
niespełnione kryterium - brak punktów).
3. Minimum punktowe niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 10 pkt.
4. Zmiany kryteriów wyboru operacji zgodnie z zapisami § 17 ust. 3 pkt 14) dokonuje Walne
Zebranie Członków.
5. Do realizacji celów LSR przyczyniają się bezpośrednio następujące kryteria wyboru operacji:
5.1. W części I – właściwej dla kryteriów wyboru projektów dla celu ogólnego I:
- kryterium 2 – Innowacyjność (w zakresie realizacji wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia
1.1.1.: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje).
- kryterium 3 i 4 – Stopień wykonania wskaźników LSR (dotyczy realizacji wszystkich
wskaźników dla celów szczegółowych i przedsięwzięć).
- kryterium 5 – Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych (w zakresie realizacji wskaźnika produktu dla
przedsięwzięć 1.1.1., 1.2.1.: Liczba operacji uwzględniających rozwiązania dot. ochrony
środowiska i/lub zapobieganie zmianom klimatu).
- kryterium 12 – Tworzenie nowych miejsc pracy (w zakresie realizacji wskaźnika rezultatu dla
przedsięwzięcia 1.1.1.: Liczba utworzonych miejsc pracy).
5.2. W części II – właściwej dla kryteriów wyboru projektów dla celu ogólnego II:
- kryterium 1 – Innowacyjność (w zakresie realizacji wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia
2.1.1.: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje).
- kryterium 2 i 3 – Stopień wykonania wskaźników LSR (dotyczy realizacji wszystkich
wskaźników dla celów szczegółowych i przedsięwzięć).
- kryterium 4 – Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych (w zakresie realizacji wskaźnika produktu dla
przedsięwzięcia 2.1.1.: Liczba operacji uwzględniających rozwiązania dot. ochrony środowiska
i/lub zapobieganie zmianom klimatu).
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- kryterium 6 - Tworzenie nowych miejsc pracy (w zakresie realizacji wskaźnika rezultatu dla
przedsięwzięcia 2.1.1.: Liczba utworzonych miejsc pracy ogółem w tym samozatrudnienie).
5.3. W części III – właściwej dla kryteriów wyboru projektów dla celu ogólnego III:
- kryterium 2 – Innowacyjność (w zakresie realizacji wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia
3.2.1.: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje).
- kryterium 3 i 4 – Stopień wykonania wskaźników LSR (dotyczy realizacji wszystkich
wskaźników dla celów szczegółowych i przedsięwzięć).
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Część I:
Kryteria wyboru operacji dla celu głównego 1: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i
rekreacyjnej obszaru LGD wraz z ochroną środowiska poprzez kierunkowanie antropopresji.
Dotyczy przedsięwzięć:
1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki /rekreacji /dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia),
1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, zabytki),
1.2.2. Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego
(turystyka, rekreacja, zabytki),
1.2.3. Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia.

1. Wysokość wkładu własnego w realizację projektu

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięć:

1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego.
1.2.2. Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego
(turystyka, rekreacja, zabytki).
1.2.3. Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia.

Kryterium nie dotyczy instytucji z sektora publicznego.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca zadeklarował wniesienie wyższego wkładu własnego, niż wynika
to z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych lub limitów określonych w LSR. Rada ocenia
niniejsze kryterium na podstawie różnicy między wydatkami stanowiącymi koszty kwalifikowane
ogółem, a wnioskowaną kwotą pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego równego lub wyższego niż 5 % – 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego poniżej 5 % - 0 pkt.
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2. Innowacyjność

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:

1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki /rekreacji /dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia).
Rada LGD ocenia, czy i w jaki sposób wnioskodawca zamierza zastosować w projekcie innowacyjne
rozwiązania. Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie w wyniku realizacji operacji,
nowego na obszarze gminy, na której realizowana będzie operacja lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub zmobilizowania lokalnych zasobów
społecznych poprzez innowację:
a)

procesową – wnioskodawca zakłada opracowanie, wdrożenie lub zastosowanie nowej lub

znacząco ulepszonej technologii,
b)

produktową – wnioskodawca zakłada opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowego lub

znacząco udoskonalonego produktu lub usługi (w tym zastosowanie nowatorskiej metodologii),
c)

organizacyjną - wnioskodawca zakłada zastosowanie nowych lub znacząco udoskonalonych

rozwiązań organizacyjnych,
d)

marketingowa - wnioskodawca zakłada zastosowanie nowych lub znacząco udoskonalonych

technik marketingowych.
Opis zastosowania innowacyjnych rozwiązań powinien znaleźć się we wniosku o przyznanie pomocy.
Za innowacyjne nie będą traktowane rozwiązania uznane powszechnie jako standardowe, w zakresie
branży/tematyki, której dotyczy operacja.
- Jeżeli operacja wypełnia warunki określone co najmniej w jednej z definicji określnej w punktach
a-d - 5 pkt.
- Jeżeli operacja nie wypełnia warunków żadnej z definicji określonej w punktach a-d – 0 pkt

3. Stopień wykonania wskaźnika/ów produktu

Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Rada LGD ocenia w jakim stopniu realizacja przez wnioskodawcę operacji przyczyni się do osiągnięcia
przez LGD wskaźnika/ów produktu określonego/nych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie
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pomocy. Zgodnie z wytyczną LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków publikuje informację
o planowanym/ych do osiągnięcia w wyniku realizacji wskaźniku/ach produktu, podając informacje
o wartości wskaźnika w LSR oraz wartości zrealizowanego wskaźnika produktu. Wnioskodawca we
wniosku o przyznanie pomocy wskazuje jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w wyniku realizacji
operacji z podaniem wartości docelowej wskaźnika oraz jednostką miary. Niniejsze kryterium Rada
ocenia na podstawie stopnia wykonania wskaźnika według poniższego przedziału:
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
od 0 % do 85 % - 10 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
od 85 % do 99 % - 5 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
powyżej 99% - 0 pkt.
W przypadku, gdy operacja przyczyni się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika produktu
określonego w ogłoszeniu, Rada dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych
w poszczególnych przedziałach procentowych. Przy wyliczaniu stopnia wykonania wskaźnika/ów
produktu nie uwzględnia się stopnia wykonania wskaźnika w zakresie operacji ukierunkowanych na
innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska lub / i zapobieganie zmianom
klimatu.

4. Stopień wykonania wskaźnika/ów rezultatu

Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Rada LGD ocenia w jakim stopniu realizacja przez wnioskodawcę operacji przyczyni się do osiągnięcia
przez LGD wskaźnika/ów rezultatu określonego/nych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie
pomocy. Zgodnie z wytyczną LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków publikuje informację
o planowanym/ych do osiągnięcia w wyniku realizacji wskaźniku/ach rezultatu podając informacje
o wartości wskaźnika w LSR oraz wartości zrealizowanego wskaźnika rezultatu. Wnioskodawca we
wniosku o przyznanie pomocy wskazuje jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w wyniku realizacji
operacji z podaniem wartości docelowej wskaźnika oraz jednostką miary. Niniejsze kryterium Rada
ocenia na podstawie stopnia wykonania wskaźnika według poniższego przedziału:
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
od 0 % do 85 % - 10 pkt.
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- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
od 85 % do 99 % - 5 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
powyżej 99% - 0 pkt.
W przypadku, gdy operacja przyczyni się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika rezultatu
określonego w ogłoszeniu Rada dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych
w poszczególnych przedziałach procentowych.

5. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony
środowiska lub/i zmian klimatycznych

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięć:
1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki /rekreacji /dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia).
1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, zabytki).
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca zamierza w projekcie zastosować rozwiązania proekologiczne,
w zakresie ochrony środowiska lub/ i zmian klimatycznych. Informacje o zastosowaniu tych rozwiązań
wnioskodawca zamieszcza we wniosku o przyznanie pomocy, szczegółowo opisując zaproponowane
rozwiązania i wyjaśniając, na czym one polegają i jakie korzyści dla środowiska przyniosą. Dodatkowo
te same rozwiązania muszą wiązać się z wydatkami finansowymi, ponoszonymi w ramach realizacji
operacji. Wysokość tych wydatków, wraz z ich nazwą, adekwatną do nazwy zawartej w opisie operacji,
należy zawrzeć w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Planowane wydatki muszą wynosić
co najmniej 3% kwalifikowanej wartości projektu. Być opisane spójnie, tak by Rada nie miała
wątpliwości, że te same rozwiązania proekologiczne są opisane w odpowiednych punktach wniosku
o przyznanie pomocy. Za rozwiązania proekologiczne nie uznaje się rozwiązań, które są wymagane
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych – 3 pkt.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych – 0 pkt.
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6. Partnerstwo

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięć:

1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego.
1.2.2. Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego
(turystyka, rekreacja, zabytki).
1.2.3. Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca przewidział udział partnera w realizacji projektu. Partnerstwo jest
szeroko rozumiane – umowa partnerska może być zawarta z osobami prawnymi, grupami formalnymi,
nieformalnymi, lub osobami fizycznymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są uprawnione do
udziału w realizacji operacji w ramach LSR. Partnerstwo w rozumieniu niniejszego kryterium ma
miejsce, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:
- została zawarta umowa partnerstwa między wnioskodawcą i partnerem, która musi zostać dołączona
do wniosku o przyznanie pomocy,
- przez partnera zostało zadeklarowane wniesienie wkładu własnego, który stanowi uzupełnienie
wkładu własnego zadeklarowanego przez wnioskodawcę,
- współpraca została opisana we wniosku o przyznanie pomocy, a jej zakres finansowy w zestawieniu
rzeczowo finansowym operacji.
- Jeżeli wnioskodawca przewidział udział partnera w realizacji operacji i partnerstwo spełnia wszystkie
powyższe wymogi - 5 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca nie przewidział udziału partnera w realizacji operacji lub partnerstwo nie spełnia
wszystkich powyższych wymogów - 0 pkt.

7. Liczba mieszkańców do 5 tys.
Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięć:

1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki /rekreacji /dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia),
1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, zabytki),
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1.2.2. Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego
(turystyka, rekreacja, zabytki),
Rada LGD ocenia, czy realizacja operacji będzie miała miejsce w miejscowości/ach zamieszkałej/łych
przez mniej niż 5 tys. osób na pobyt stały. Liczbę ludności podaje się wg. danych z ewidencji ludności zameldowanych na pobyt stały, prowadzonej przez urzędy gminy na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku realizacji operacji w większej liczbie
miejscowości, pod uwagę bierze się średnią arytmetyczną liczby mieszkańców zamieszkujących
miejscowości objęte projektem.
- Jeżeli operacja będzie realizowana w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców lub średnia liczba
mieszkańców zamieszkujących miejscowości objęte projektem będzie poniżej 5 tys. -1 pkt.
- Jeżeli operacja będzie realizowana w miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub średnia liczba
mieszkańców zamieszkujących miejscowości objęte projektem będzie powyżej 5 tys.- 0 pkt.

8. Zagospodarowanie walorów naturalnych i kulturowych przeciwdziałających
negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko naturalne

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:
1.2.2.

Niekomercyjna

mała

infrastruktura

w

zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa

kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki).
Rada LGD ocenia, czy operacja będzie polegała na zagospodarowaniu walorów naturalnych
i

kulturowych

przeciwdziałających

negatywnemu

wpływowi

turystyki

na

środowisko.

Zagospodarowanie walorów naturalnych i kulturowych przeciwdziałających negatywnemu wpływowi
turystyki na środowisko polega na realizacji lub uwzględnieniu w projekcie działań związanych
w szczególności z:
- kanalizowaniem szlaków turystycznych,
- urządzaniem miejsc wypoczynku i rekreacji wraz z oznakowaniem kierunkującym ruch turystyczny,
- informowaniem o miejscach ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego,
- stosowaniem znaków informacyjnych, nakazu i zakazu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego
i przyrody,
- realizacją zadań wdrażających ochronę środowiska poprzez ochronę in situ i ex situ ze szczegółowym
wskazaniem chronionych gatunków.
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- Jeżeli operacja polega na zagospodarowaniu walorów naturalnych i kulturowych przeciwdziałających
negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko naturalne – 3 pkt.
- Jeżeli operacja nie polega

na

zagospodarowaniu walorów naturalnych

i kulturowych

przeciwdziałających negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko naturalne - 0 pkt.

9. Organizacja działań innych niż imprezy lub organizacja imprez sieciujących

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:

1.2.3. Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca w wyniku realizacji operacji przewiduje działania inne niż
imprezy lub uwzględnia sieciowanie, polegające na realizacji operacji w min. 2 gminach z obszaru
LGD. Rada dokonuje oceny niniejszego kryterium w oparciu o opis operacji oraz zakres rzeczowy
operacji zawarty we wniosku o przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca w wyniku realizacji operacji przewidział działania inne niż imprezy lub
uwzględnia sieciowanie na terenie min. 2 gmin – 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca w wyniku realizacji operacji nie przewidział działań innych niż imprezy i nie
uwzględnił sieciowania na terenie min. 2 gmin – 0 pkt.

10. Organizacji działań promocyjnych polegających na kultywowaniu tradycji, obrzędów i
zwyczajów Kociewia

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:
1.2.3. Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia.
Rada LGD ocenia, czy w wyniku realizacji operacji zostaną zorganizowane działania mające na celu
promocję Kociewia, polegającą na kultywowaniu tradycji, obrzędów i zwyczajów Kociewia.
- Jeżeli wnioskodawca przewidział zorganizowanie działań mających na celu promocję Kociewia – 3
pkt.
- Jeżeli wnioskodawca nie przewidział zorganizowania działań mających na celu promocję Kociewia - 0
pkt.
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11. Grupy defaworyzowane

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:

1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki /rekreacji /dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia).
Kryterium dotyczy operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności
gospodarczej.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca, który zamierza podjąć we własnym imieniu działalność
gospodarczą na ostatni dzień naboru wniosków o przyznanie pomocy należy do grupy defaworyzowanej
określonej w LSR jako osoba poniżej 30 roku życia lub osoba powyżej 50 roku życia. Rada weryfikuje
wiek wnioskodawcy na podstawie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności wpisanego we wniosku o przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej - 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca nie należy do grupy defaworyzowanej - 0 pkt.

12. Tworzenie nowych miejsc pracy

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:

1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja/zabytki).
Rada LGD ocenia, czy w wyniku realizacji operacji, powstanie miejsce pracy powyżej wymaganego
limitu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, w ramach przedsięwzięcia musi
powstać co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. W związku
z powyższym Rada przyznaje punkty za utworzenie miejsca pracy powyżej wymaganego prawnie
minimum. Rada ocenia niniejsze kryterium w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie
pomocy. Dane zawarte we wniosku i załącznikach powinny być spójne. Jeżeli zaistnieje rozbieżność
między informacjami zawartymi w poszczególnych dokumentach, za właściwą przyjmuje się najniższą
liczbę tworzonych miejsc pracy.
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- Jeżeli w wyniku realizacji operacji powstanie jedno lub więcej miejsc pracy powyżej limitu ( łącznie 2
lub więcej ) – 3 pkt.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie powstanie żadne miejsce pracy powyżej limitu – 0 pkt.

13. Zapewnienie szerokiej oferty różnorodnych usług w zakresie
turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:

1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja/zabytki)
Kryterium dotyczy operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności
gospodarczej.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca w wyniku realizacji operacji będzie świadczył różnorodne usługi
w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego. Zapewnienie szerokiej oferty różnorodnych
usług w rozumieniu niniejszego kryterium ma miejsce, gdy wnioskodawca zakłada świadczenie
minimum dwóch usług zgodnie z poniższym katalogiem:
1. noclegi,
2. gastronomia,
3. wynajem sprzętu do aktywnej turystyki,
4. zapewnienie infrastruktury dla bezpiecznego spędzania czasu dla dzieci/młodzieży,
5. zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej zewnętrznej dla dorosłych,
6. zapewnienie dodatkowych usług kosmetycznych/rehabilitacyjnych/SPA,
7. oferta w zakresie aktywnego wypoczynku.
Usługi te powinny zostać opisane we wniosku o przyznanie pomocy. Część planowanych wydatków
z zestawienia rzeczowo- finansowego powinna być związana z usługami, które będą świadczone
w wyniku realizacji operacji.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji zostanie zapewniona szeroka oferta różnorodnych usług – 3 pkt.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie zostanie zapewniona szeroka oferta różnorodnych usług – 0 pkt.
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14. Rozszerzenie świadczonych usług w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa
kulturowego o dodatkowe usługi towarzyszące

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:

1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja/zabytki)
Kryterium dotyczy operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności
gospodarczej
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca w wyniku realizacji operacji rozszerzy ofertę usług
świadczonych w ramach własnego przedsiębiorstwa. Rada ocenia niniejsze kryterium na podstawie
opisu aktualnie świadczonej/nych usług/i oraz opisu nowej usługi. Rozszerzenie świadczonych usług
następuje w szczególności o:
1. noclegi,
2. gastronomię,
3. wynajem sprzętu do aktywnej turystyki,
4. zapewnienie infrastruktury dla bezpiecznego spędzania czasu dla dzieci/młodzieży,
5. zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej zewnętrznej dla dorosłych,
6. zapewnienie dodatkowych usług kosmetycznych/rehabilitacyjnych/SPA,
7. oferta w zakresie aktywnego wypoczynku.
Usługi te powinny zostać opisane we wniosku o przyznanie pomocy. Część planowanych wydatków
z zestawienia rzeczowo- finansowego powinna być związana z nowo powstałą usługą.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji powstanie nowa usługa świadczona w ramach istniejącego
przedsiębiorstwa - 3 pkt.
Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie powstanie nowa usługa świadczona w ramach istniejącego
przedsiębiorstwa - 0 pkt.

15. Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach danego naboru

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięć:
1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, zabytki).
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1.2.2. Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego
(turystyka, rekreacja, zabytki).
1.2.3. Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia.
Kryterium nie dotyczy instytucji z sektora publicznego.
Rada LGD ocenia, ile wnioskodawca złożył wniosków o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru.
Rada dokonuje oceny na podstawie listy wniosków o przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca w ramach jednego naboru złożył jeden wniosek o przyznanie pomocy - 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca w ramach jednego naboru złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie
pomocy- 0 pkt.

16. Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy złożonych przez jednostki sektora
finansów publicznych w ramach danego naboru

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięć:
1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka,
rekreacja, zabytki).
1.2.2. Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego
(turystyka, rekreacja, zabytki).
1.2.3 Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia.

Kryterium dotyczy instytucji z sektora publicznego.
Rada LGD ocenia, ile wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy
pochodzą z jednej gminy złożyli wniosków o przyznanie pomocy. Rada dokonuje oceny na podstawie
listy wniosków przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy pochodzą z jednej
gminy w ramach jednego naboru złożyli jeden wniosek o przyznanie pomocy - 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy pochodzą z jednej
gminy w ramach jednego naboru złożyli więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy- 0 pkt.
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Podsumowanie:
Maksymalnie, łącznie można w ramach kryteriów oceny projektów dla celu ogólnego I uzyskać następującą liczbę punktów:
Przedsięwzięcie 1.1.1.
Numer
kryterium

Skrót nazwy kryterium

1
2
3
4
5

Przedsięwzięcie 1.2.1

Przedsięwzięcie 1.2.2.

Przedsięwzięcie 1.2.3.

Wnioski
składane przez
podmioty
rozwijające
działalność
gospodarczą
-

Wnioski
składane przez
jsfp

Wnioski
składane przez
pozostałe
podmioty

Wnioski
składane przez
jsfp

Wnioski
składane przez
pozostałe
podmioty

Wnioski
składane przez
jsfp

Wnioski
składane przez
pozostałe
podmioty

Wkład własny

Wnioski
składane przez
podmioty
podejmujące
działalność
gospodarczą
-

-

3

-

3

-

3

Innowacyjność

5

5

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

3

-

-

-

-

Stopień wykonania
wskaźnika/ów produktu
Stopień wykonania
wskaźnika/ów rezultatu
Proekologia

6

Partnerstwo

-

-

5

5

5

5

5

5

7

Liczba mieszkańców do 5
tys.
Zagospodarowanie
walorów naturalnych i
kulturowych
Organizacja działań
innych niż imprezy lub
organizacja imprez
sieciujących
Organizacji działań
promocyjnych
Grupy defaworyzowane

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

Tworzenie nowych
miejsc pracy

3

3

-

-

-

-

-

-

8

9

10
11
12
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13

Zapewnienie szerokiej
oferty różnorodnych
usług
14
Rozszerzenie
świadczonych usług
15
Kryterium ilości
wniosków
16
Kryterium ilości
wniosków – jsfp
Maksymalna punktacja
Minimum punktowe

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

3

-

-

3

-

3

-

3

-

38

35

32

35

32

35

34

37

10

10

10

10

10

10

10

10
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Część II:
Kryteria wyboru operacji dla celu głównego 2: Rozwój lokalny oparty o aktywizację
i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Dotyczy przedsięwzięcia:
2.1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej,
rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z
uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie
zmianom klimatu.

1. Innowacyjność
Rada LGD ocenia, czy i w jaki sposób wnioskodawca zamierza zastosować w projekcie innowacyjne
rozwiązania. Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie w wyniku realizacji operacji,
nowego na obszarze gminy, na której realizowana będzie operacja lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub zmobilizowania lokalnych zasobów
społecznych poprzez innowację:
a)

procesową – wnioskodawca zakłada opracowanie, wdrożenie lub zastosowanie nowej lub

znacząco ulepszonej technologii,
b)

produktową – wnioskodawca zakłada opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowego lub

znacząco udoskonalonego produktu lub usługi (w tym zastosowanie nowatorskiej metodologii),
c)

organizacyjną - wnioskodawca zakłada zastosowanie nowych lub znacząco udoskonalonych

rozwiązań organizacyjnych,
d)

marketingowa - wnioskodawca zakłada zastosowanie nowych lub znacząco udoskonalonych

technik marketingowych.
Opis zastosowania innowacyjnych rozwiązań powinien znaleźć się we wniosku o przyznanie pomocy.
Za innowacyjne nie będą traktowane rozwiązania uznane powszechnie jako standardowe, w zakresie
branży/tematyki, której dotyczy operacja.
- Jeżeli operacja wypełnia warunki określone co najmniej w jednej z definicji określnej w punktach
a-d - 5 pkt.
- Jeżeli operacja nie wypełnia warunków żadnej z definicji określonej w punktach a-d – 0 pkt.
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2. Stopień wykonania wskaźnika/ów produktu
Rada LGD ocenia w jakim stopniu realizacja przez wnioskodawcę operacji przyczyni się do osiągnięcia
przez LGD wskaźnika/ów produktu określonego/nych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie
pomocy. Zgodnie z wytyczną LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków publikuje informację
o planowanym/ych do osiągnięcia w wyniku realizacji wskaźniku/ach produktu, podając informacje
o wartości wskaźnika w LSR oraz wartości zrealizowanego wskaźnika produktu. Wnioskodawca we
wniosku o przyznanie pomocy wskazuje jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w wyniku realizacji
operacji z podaniem wartości docelowej wskaźnika oraz jednostką miary. Niniejsze kryterium Rada
ocenia na podstawie stopnia wykonania wskaźnika według poniższego przedziału:
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
od 0 % do 85 % - 10 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
od 85 % do 99 % - 5 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
powyżej 99% - 0 pkt.
W przypadku, gdy operacja przyczyni się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika produktu
określonego w ogłoszeniu, Rada dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych
w poszczególnych przedziałach procentowych. Przy wyliczaniu stopnia wykonania wskaźnika/ów
produktu nie uwzględnia się stopnia wykonania wskaźnika w zakresie operacji ukierunkowanych na
innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska lub / i zapobieganie zmianom
klimatu.

3. Stopień wykonania wskaźnika/ów rezultatu
Rada LGD ocenia w jakim stopniu realizacja przez wnioskodawcę operacji przyczyni się do osiągnięcia
przez LGD wskaźnika/ów rezultatu określonego/nych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie
pomocy. Zgodnie z wytyczną LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków publikuje informację
o planowanym/ych do osiągnięcia w wyniku realizacji wskaźniku/ach rezultatu podając informacje
o wartości wskaźnika w LSR oraz wartości zrealizowanego wskaźnika rezultatu. Wnioskodawca we
wniosku o przyznanie pomocy wskazuje jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w wyniku realizacji
operacji z podaniem wartości docelowej wskaźnika oraz jednostką miary. Niniejsze kryterium Rada
ocenia na podstawie stopnia wykonania wskaźnika według poniższego przedziału:
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- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
od 0 % do 85 % - 10 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
od 85 % do 99 % - 5 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
powyżej 99% - 0 pkt.
W przypadku, gdy operacja przyczyni się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika rezultatu
określonego w ogłoszeniu Rada dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych
w poszczególnych przedziałach procentowych.

4. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony
środowiska lub/i zmian klimatycznych
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca zamierza w projekcie zastosować rozwiązania proekologiczne,
w zakresie ochrony środowiska lub/ i zmian klimatycznych. Informacje o zastosowaniu tych rozwiązań
wnioskodawca zamieszcza we wniosku o przyznanie pomocy, szczegółowo opisując zaproponowane
rozwiązania i wyjaśniając, na czym one polegają i jakie korzyści dla środowiska przyniosą. Dodatkowo
te same rozwiązania muszą wiązać się z wydatkami finansowymi, ponoszonymi w ramach realizacji
operacji. Wysokość tych wydatków, wraz z ich nazwą, adekwatną do nazwy zawartej w opisie operacji,
należy zawrzeć w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Planowane wydatki muszą wynosić
co najmniej 3% kwalifikowanej wartości projektu. Być opisane spójnie, tak by Rada nie miała
wątpliwości, że te same rozwiązania proekologiczne są opisane w odpowiednych punktach wniosku
o przyznanie pomocy. Za rozwiązania proekologiczne nie uznaje się rozwiązań, które są wymagane
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych – 3 pkt.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych – 0 pkt.

5. Grupy defaworyzowane
Kryterium dotyczy operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowania działalności
gospodarczej
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca, który zamierza podjąć we własnym imieniu działalność
gospodarczą na ostatni dzień naboru wniosków o przyznanie pomocy należy do grupy defaworyzowanej
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określonej w LSR jako osoba poniżej 30 roku życia lub osoba powyżej 50 roku życia. Rada weryfikuje
wiek wnioskodawcy na podstawie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności wpisanego we wniosku o przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej - 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca nie należy do grupy defaworyzowanej - 0 pkt.

6. Tworzenie nowych miejsc pracy

Rada LGD ocenia, czy w wyniku realizacji operacji, powstanie miejsce pracy powyżej wymaganego
limitu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, w ramach przedsięwzięcia musi
powstać co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. W związku
z powyższym Rada przyznaje punkty za utworzenie miejsca pracy powyżej wymaganego prawnie
minimum. Rada ocenia niniejsze kryterium w oparciu o informacje zawarte we wniosku o przyznanie
pomocy. Dane zawarte we wniosku i załącznikach powinny być spójne. Jeżeli zaistnieje rozbieżność
między informacjami zawartymi w poszczególnych dokumentach, za właściwą przyjmuje się najniższą
liczbę tworzonych miejsc pracy.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji powstanie jedno lub więcej miejsc pracy powyżej limitu ( łącznie 2
lub więcej ) – 3 pkt.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie powstanie żadne miejsce pracy powyżej limitu – 0 pkt.

7. Udokumentowanie udziału w szkoleniu dotyczącym zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej

Kryterium dotyczy operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowania działalności
gospodarczej
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy do LGD odbył
szkolenie, kurs, warsztat dotyczący zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Punkty
w niniejszym kryterium Rada przyznaje, gdy spełnione są kumulatywnie następujące warunki:
- Wnioskodawca odbył kurs związany ze wskazaną powyżej tematyką,
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- Do wniosku o przyznanie pomocy zostało dołączone zaświadczenie, certyfikat potwierdzający udział
w szkoleniu, kursie, czy warsztacie.
- Jeżeli wnioskodawca odbył i udokumentował udział w szkoleniu - 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca nie odbył lub nie udokumentował udziału w szkoleniu – 0 pkt.

Podsumowanie:
Maksymalnie, łącznie można w ramach kryteriów oceny projektów dla celu ogólnego II uzyskać
następującą liczbę punktów:
Przedsięwzięcie 2.1.1.
Numer

Podejmowanie

Rozwijanie działalności

kryterium

Skrót nazwy kryterium

działalności gospodarczej

gospodarczej

1

Innowacyjność

5

5

2

Stopień wykonania wskaźnika/ów

10

10

10

10

produktu
3

Stopień wykonania wskaźnika/ów
rezultatu

4

Proekologia

3

3

5

Grupy defaworyzowane

3

-

6

Tworzenie nowych miejsc pracy

3

3

7

Udokumentowany udział w

3

-

Maksymalna punktacja

37

31

Minimum punktowe

10

10

szkoleniu
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Część III:
Kryteria wyboru operacji dla celu głównego 3: Wzmocnienie kapitału społecznego na
obszarze Lokalnej Grupy Działania.

Dotyczy przedsięwzięć:
3.1.1. Wsparcie rozwojowe w tym doradcze i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych,
3.2.1. Działania na rzecz aktywizacji społeczności, w tym oparciu o kultywowanie dziedzictwa
lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w
obiektach dotowanych w ramach PROW,
3.2.2. Niekomercyjna infrastruktura kulturalna.

1. Wysokość wkładu własnego w realizację projektu

Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Kryterium nie dotyczy instytucji z sektora publicznego.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca zadeklarował wniesienie wyższego wkładu własnego, niż wynika
to z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych lub limitów określonych w LSR. Rada ocenia
niniejsze kryterium na podstawie różnicy między wydatkami stanowiącymi koszty kwalifikowane
ogółem, a wnioskowaną kwotą pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego równego lub wyższego niż 5 % – 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego poniżej 5 % - 0 pkt.

2. Innowacyjność
Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:
3.2.1. Działania na rzecz aktywizacji społeczności, w tym oparciu o kultywowanie dziedzictwa
lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w
obiektach dotowanych w ramach PROW.
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Rada LGD ocenia, czy i w jaki sposób wnioskodawca zamierza zastosować w projekcie innowacyjne
rozwiązania. Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie w wyniku realizacji operacji,
nowego na obszarze gminy, na której realizowana będzie operacja lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub zmobilizowania lokalnych zasobów
społecznych poprzez innowację:
a)

procesową – wnioskodawca zakłada opracowanie, wdrożenie lub zastosowanie nowej lub

znacząco ulepszonej technologii,
b)

produktową – wnioskodawca zakłada opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowego lub

znacząco udoskonalonego produktu lub usługi (w tym zastosowanie nowatorskiej metodologii),
c)

organizacyjną - wnioskodawca zakłada zastosowanie nowych lub znacząco udoskonalonych

rozwiązań organizacyjnych,
d)

marketingowa - wnioskodawca zakłada zastosowanie nowych lub znacząco udoskonalonych

technik marketingowych.
Opis zastosowania innowacyjnych rozwiązań powinien znaleźć się we wniosku o przyznanie pomocy.
Za innowacyjne nie będą traktowane rozwiązania uznane powszechnie jako standardowe, w zakresie
branży/tematyki, której dotyczy operacja.
- Jeżeli operacja wypełnia warunki określone co najmniej w jednej z definicji określnej w punktach
a-d - 5 pkt.
- Jeżeli operacja nie wypełnia warunków żadnej z definicji określonej w punktach a-d – 0 pkt.

3. Stopień wykonania wskaźnika/ów produktu
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Rada LGD ocenia w jakim stopniu realizacja przez wnioskodawcę operacji przyczyni się do osiągnięcia
przez LGD wskaźnika/ów produktu określonego/nych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie
pomocy. Zgodnie z wytyczną LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków publikuje informację
o planowanym/ych do osiągnięcia w wyniku realizacji wskaźniku/ach produktu, podając informacje
o wartości wskaźnika w LSR oraz wartości zrealizowanego wskaźnika produktu. Wnioskodawca we
wniosku o przyznanie pomocy wskazuje jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w wyniku realizacji
operacji z podaniem wartości docelowej wskaźnika oraz jednostką miary. Niniejsze kryterium Rada
ocenia na podstawie stopnia wykonania wskaźnika według poniższego przedziału:
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- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
od 0 % do 85 % - 10 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
od 85 % do 99 % - 5 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika produktu wykonanego na poziomie
powyżej 99% - 0 pkt.
W przypadku, gdy operacja przyczyni się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika produktu
określonego w ogłoszeniu, Rada dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych
w poszczególnych przedziałach procentowych. Przy wyliczaniu stopnia wykonania wskaźnika/ów
produktu nie uwzględnia się stopnia wykonania wskaźnika w zakresie operacji ukierunkowanych na
innowacje i uwzględniające rozwiązania dotyczące ochrony środowiska lub / i zapobieganie zmianom
klimatu.

4. Stopień wykonania wskaźnika/ów rezultatu
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Rada LGD ocenia w jakim stopniu realizacja przez wnioskodawcę operacji przyczyni się do osiągnięcia
przez LGD wskaźnika/ów rezultatu określonego/nych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie
pomocy. Zgodnie z wytyczną LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków publikuje informację
o planowanym/ych do osiągnięcia w wyniku realizacji wskaźniku/ach rezultatu podając informacje
o wartości wskaźnika w LSR oraz wartości zrealizowanego wskaźnika rezultatu. Wnioskodawca we
wniosku o przyznanie pomocy wskazuje jakie wskaźniki zostaną osiągnięte w wyniku realizacji
operacji z podaniem wartości docelowej wskaźnika oraz jednostką miary. Niniejsze kryterium Rada
ocenia na podstawie stopnia wykonania wskaźnika według poniższego przedziału:
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
od 0 % do 85 % - 10 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
od 85 % do 99 % - 5 pkt.
- Jeżeli operacja przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu wykonanego na poziomie
powyżej 99% - 0 pkt.
W przypadku, gdy operacja przyczyni się do realizacji więcej niż jednego wskaźnika rezultatu
określonego w ogłoszeniu Rada dokonuje wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych
w poszczególnych przedziałach procentowych.
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5. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony
środowiska lub/i zmian klimatycznych

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięcia:
3.2.1. Działania na rzecz aktywizacji społeczności, w tym oparciu o kultywowanie dziedzictwa
lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w
obiektach dotowanych w ramach PROW.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca zamierza w projekcie zastosować rozwiązania proekologiczne,
w zakresie ochrony środowiska lub/ i zmian klimatycznych. Informacje o zastosowaniu tych rozwiązań
wnioskodawca zamieszcza we wniosku o przyznanie pomocy, szczegółowo opisując zaproponowane
rozwiązania i wyjaśniając, na czym one polegają i jakie korzyści dla środowiska przyniosą. Dodatkowo
te same rozwiązania muszą wiązać się z wydatkami finansowymi, ponoszonymi w ramach realizacji
operacji. Wysokość tych wydatków, wraz z ich nazwą, adekwatną do nazwy zawartej w opisie operacji,
należy zawrzeć w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Planowane wydatki muszą wynosić
co najmniej 3% kwalifikowanej wartości projektu. Być opisane spójnie, tak by Rada nie miała
wątpliwości, że te same rozwiązania proekologiczne są opisane w odpowiednych punktach wniosku
o przyznanie pomocy. Za rozwiązania proekologiczne nie uznaje się rozwiązań, które są wymagane
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych – 3pkt.
- Jeżeli w wyniku realizacji operacji nie zostaną zastosowane rozwiązanie proekologiczne w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych – 0 pkt.

6. Partnerstwo

Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca przewidział udział partnera w realizacji projektu. Partnerstwo jest
szeroko rozumiane – umowa partnerska może być zawarta z osobami prawnymi, grupami formalnymi,
nieformalnymi, lub osobami fizycznymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są uprawnione do
udziału w realizacji operacji w ramach LSR. Partnerstwo w rozumieniu niniejszego kryterium ma
miejsce, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:
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- została zawarta umowa partnerstwa między wnioskodawcą i partnerem, która musi zostać dołączona
do wniosku o przyznanie pomocy,
- przez partnera zostało zadeklarowane wniesienie wkładu własnego, który stanowi uzupełnienie
wkładu własnego zadeklarowanego przez wnioskodawcę,
- współpraca została opisana we wniosku o przyznanie pomocy, a jej zakres finansowy w zestawieniu
rzeczowo finansowym operacji.
- Jeżeli wnioskodawca przewidział udział partnera w realizacji operacji i partnerstwo spełnia wszystkie
powyższe wymogi - 5 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca nie przewidział udziału partnera w realizacji operacji lub partnerstwo nie spełnia
wszystkich powyższych wymogów - 0 pkt.

7. Realizacja projektu z wykorzystaniem obiektu dotowanego w ramach PROW 2007-2013
lub PROW 2014-2020

Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięć:
3.1.1. Wsparcie rozwojowe w tym doradcze i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych,
3.2.1. Działania na rzecz aktywizacji społeczności, w tym oparciu o kultywowanie dziedzictwa
lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w
obiektach dotowanych w ramach PROW.
Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca będzie realizował operację w obiekcie, który był
wybudowany/wyremontowany/ zaadoptowany/ doposażony w ramach PROW 2007-2013 lub PROW
2014-2020. Rada ocenia niniejsze kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku
o przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca będzie realizował operację w obiekcie wybudowanym/wyremontowanym/
zaadoptowanym/ doposażonym w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 – 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca nie będzie realizował operacji w obiekcie wybudowanym/wyremontowanym/
zaadoptowanym/ doposażonym w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 - 0 pkt.
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8. Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach danego naboru
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Kryterium nie dotyczy instytucji z sektora publicznego.
Rada LGD ocenia, ile wnioskodawca złożył wniosków o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru.
Rada dokonuje oceny na podstawie listy wniosków o przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca w ramach jednego naboru złożył jeden wniosek o przyznanie pomocy - 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca w ramach jednego naboru złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie
pomocy- 0 pkt.

9. Kryterium ilości wniosków o przyznanie pomocy złożonych przez jednostki sektora
finansów publicznych w ramach danego naboru
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Kryterium dotyczy instytucji z sektora publicznego.
Rada LGD ocenia, ile wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy
pochodzą z jednej gminy złożyli wniosków o przyznanie pomocy. Rada dokonuje oceny na podstawie
listy wniosków przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy pochodzą z jednej
gminy w ramach jednego naboru złożyli jeden wniosek o przyznanie pomocy - 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawcy będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, którzy pochodzą z jednej
gminy w ramach jednego naboru złożyli więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy- 0 pkt.

10. Kryterium właściwości wnioskodawcy

Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Kryterium nie dotyczy instytucji z sektora publicznego.
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Rada LGD ocenia, czy wnioskodawca jest organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem kościołów i związków
wyznaniowych. Rada ocenia niniejsze kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku
o przyznanie pomocy.
- Jeżeli wnioskodawca jest organizacją pozarządową z wyłączeniem kościołów i związków
wyznaniowych - 3 pkt.
- Jeżeli wnioskodawca nie jest organizacją pozarządową lub jest organizacją pozarządową i kościołem
lub związkiem zawodowym - 0 pkt.
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Podsumowanie:
Maksymalnie, łącznie można w ramach kryteriów oceny projektów dla celu ogólnego III uzyskać następującą liczbę punktów:
Przedsięwzięcie 3.1.1.
Przedsięwzięcie 3.2.1.
Przedsięwzięcie 3.2.2.
Numer
kryteriu
m

Skrót nazwy kryterium

1

Wkład własny

-

Wnioski składane
przez pozostałe
podmioty
3

2

Innowacyjność

-

-

5

5

-

-

3

Stopień wykonania
wskaźnika/ ów produktów

10

10

10

10

10

10

4

Stopień wykonania
wskaźnika/ów rezultatu
Proekologia

10

10

10

10

10

10

-

-

3

3

-

-

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

-

-

-

3

-

3

-

3

3

-

3

-

3

-

-

3

-

3

-

3

31

37

39

45

28

34

10

10

10

10

10

10

5
6

Partnerstwo

7

Realizacja projektu z
wykorzystaniem obiektu
dotowanego
8
Kryterium ilości
wniosków
9
Kryterium ilości
wniosków jsfp
10
Kryterium właściwości
wnioskodawcy
Maksymalna punktacja
Minimum punktowe

Wnioski składane
przez jsfp

Wnioski składane
przez jsfp
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Wnioski składane
przez jsfp

-

Wnioski składane
przez pozostałe
podmioty
3

-

Wnioski składane
przez pozostałe
podmioty
3

Załącznik nr 2 do uchwały Walnego Zebrania
Członków LGD Chata Kociewia
Nr 4/2019 z dnia 26.06.2019 r.

Procedura uchwalenia i zmiany kryteriów wyboru projektów.
Opisana poniżej procedura jest stosowana wraz z Regulaminem Rady LGD. Reguluje ona dwa tryby
uchwalania kryteriów.
I. Tryb uchwalania nowych kryteriów:
1. Opracowanie propozycji treści kryteriów.
a) Przygotowanie propozycji treści kryteriów w oparciu o diagnozę, analizę SWOT, planowane
działania, przedsięwzięcia
b) praca nad kryteriami na warsztatach z uczestnictwem członków LGD – I część konsultacji
społecznych.
2. Praca Zarządu nad proponowaną treścią kryteriów.
a) Praca nad ostatecznym kształtem kryteriów przez Zarząd LGD/Radę LGD.
b) konsultacje społeczne propozycji treści kryteriów – poprzez Internet (II część konsultacji
społecznych):
- zbieranie uwag na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej LGD,
- analiza zebranych uwag, przeprowadzona przez Zarząd LGD,
- wyniki analizy wraz z zadanymi pytaniami zamieszczamy na stronach LGD z informacją
o uwzględnieniu bądź braku uwzględnienia uwag do kryteriów (przy braku uwzględnienia
z uzasadnieniem).
c) w oparciu o zebrane materiały z konsultacji społecznych opracowanie ostatecznej propozycji treści
kryteriów.
3. Przyjęcie kryteriów przez Walne Zebranie Członków LGD.
a) Zarząd LGD po zaakceptowaniu kryteriów zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD.
b) Uchwalenie kryteriów przez Walne Zebranie Członków LGD wraz z uchwaleniem Lokalnej Strategii
Rozwoju.
4. Podanie do publicznej wiadomości treści kryteriów.
a) Przekazanie informacji o uchwaleniu kryteriów wyboru co najmniej na stronie internetowej LGD
(może się odbyć jednocześnie z udostępnieniem treści LSR).
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II. Tryb uchwalania zmian do kryteriów wyboru projektów.
Dopuszczalne są zmiany kryteriów w następujących okolicznościach:
- w wyniku zmiany społecznej, zgłoszonej przez mieszkańców obszaru LGD, bądź przez poszczególne
organy LGD;
- w wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdza się niezbędność zmiany kryteriów na odpowiadające
na potrzeby aktualnej sytuacji w zakresie realizacji LSR.
- wezwania przez organ nadrzędny dla LGD, bądź związany z realizacją LSR do ich zmiany.
Procedura zmiany kryteriów.
a) ogłoszenie Zarządu LGD o przystąpieniu do procedury zmiany kryteriów (zamieszczone co najmniej
na stronach internetowych LGD z podaniem terminu trwania konsultacji),
b) zgłaszanie propozycji zmian własnych Zarządu i poddanie ich konsultacjom społecznym,
c) przeprowadzenie ewaluacji przedsięwzięć LSR zgodnie z procedurą ewaluacji lub monitoringu
i konsultacja wstępnych wniosków z Radą LGD.
d) gromadzenie i przyjmowanie wniosków z konsultacji społecznych propozycji zmian kryteriów -przez
Biuro LGD.
e) weryfikacja zmian po zakończeniu konsultacji przez Zarząd LGD. Weryfikacja propozycji złożonych
w ramach konsultacji.
f) podanie do publicznej wiadomości treści zmian do kryteriów zaproponowanych w ramach konsultacji
(co najmniej na stronach internetowych LGD) z informacją o ich uwzględnieniu, bądź odrzuceniu,
w przypadku odrzucenia z uzasadnieniem.
g) Ogłoszenie treści kryteriów po zakończeniu konsultacji społecznych
h) warsztaty członków LGD – ostateczna praca nad kryteriami – II tura konsultacji społecznych.
Przygotowanie propozycji treści kryteriów na Walne Zebranie Członków LGD.
i) uchwalenie zmienionych kryteriów przez Walne Zebranie Członków LGD.
j) podanie do publicznej wiadomości zmienionych kryteriów co najmniej na stronach internetowych
LGD.
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