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Lokalne kryteria wyboru operacji - merytoryczne 

 

W kryteriach znalazły się kryteria, których obowiązek stosowania w danym zakresie tematycznym został określony w Programie, tj.: 

a)  w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim obowiązkowe jest stosowanie kryterium 

odnoszącego się do tworzenia nowych miejsc pracy, 

b)  w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie 

włączenia społecznego, obowiązkowe jest stosowanie kryteriów preferencyjnych dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców. 

Dodatkowo, LGD uwzględniło kryteria preferujące: 

a.  realizację operacji innowacyjnych, 

b.  realizację operacji przewidujących zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, 

c.  generowanie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji, 

d.  operacje realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne, ukierunkowanych na 

zaspokojenie grup defaworyzowanych, określonych w LSR. 

 

Aktualizacja kryteriów 

Ze względu na długi okres obowiązywania LSR (do 2023 r.), w trakcie realizacji strategii może zaistnieć konieczność aktualizacji kryteriów wyboru operacji. 

Może to być spowodowane: 

1. zmianą przepisów programowych określających zasady realizacji instrumentu RLKS, 

2. wydaniem nowych wiążących wytycznych przez IZ, 

3. zmianami w podziale środków finansowych na poszczególne lata i harmonogramie konkursów w wyniku występujących oszczędności na etapie oceny, 

realizacji i rozliczania operacji/grantów, 

4. niewystarczającej efektywności procesu wdrażania LSR (w kontekście wymogów umowy ramowej  

lub stwierdzonej w wyniku monitoringu, ewaluacji lub kontroli prowadzonych w LGD, 

5. niewystarczającym zainteresowaniem wnioskodawców poszczególnymi zakresami wsparcia, przewidzianymi w ramach LSR, 

6. istotnymi zmianami w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru itd. 
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W przypadku konieczności aktualizacji zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR  LGD każdorazowo umieści na stronie internetowej informację o 

rozpoczęciu prac nad aktualizacją kryteriów (oraz przyczynach i możliwych skutkach zmian). Każdorazowo przeprowadzone zostaną też konsultacje w gronie 

członków LGD. Dodatkowo, w przypadku dokonywania istotnych zmian w zakresie kryteriów wyboru operacji LGD przeprowadzi konsultacje społeczne z 

mieszkańcami z wykorzystaniem metod partycypacyjnych (co najmniej w formie jednego otwartego spotkania konsultacyjnego). Zmiany i poprawki o 

charakterze technicznym, w szczególności wynikające z wezwań Samorządu Województwa, wprowadzane będą niezwłocznie, a zaktualizowana LSR będzie 

każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej LGD. 

 

Opisy, definicje i algorytmy wyliczeń punktów zawarto w poniższej tabeli: 

 

 

Opis 
Maks. 
liczba 

pkt  
Opis kryterium 

Sposób weryfikacji i 
sposób 

oceny/punktowania  

Znaczenie kryterium 

1.1.1Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR 
 

1 Wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD zgodnie z 
wytycznymi 
 

10 

Kryterium premiować 
będzie operacje, które 
zakładają wykorzystanie 
logotypu LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa przez 
okres trwania projektu 
oraz po jego zakończeniu 
np. poprzez umieszczenie 
w miejscu realizacji 
operacji tablicy 
informacyjnej, 
umieszczenie logotypu na 
materiałach drukowanych 
związanych z realizacją 
operacji. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
10 punktów za wskazany 
we wniosku sposób i rodzaj 
wykorzystania logotypu. 
lub 
0 punktów jeśli 
Wnioskodawca nie 
przewidział wykorzystania 
logotypu lub nie wskazał 
konkretnego sposobu 
wykorzystania logotypu. 
Wytyczne dotyczą „Księgi 
wizualizacji znaku PROW 
2014-2020”  

Kryterium 
horyzontalne 
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Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

2 Wnioskodawca przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/lub podnoszeniu poziomu świadomości 
ekologicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Kryterium premiować 
będzie operacje, w 
których wnioskodawca 
wykaże się świadomym 
działaniem na rzecz 
poprawy stanu 
środowiska naturalnego 
na obszarze objętym 
LSR, a sama operacja w 
znaczny sposób przyczyni 
się do ochrony 
środowiska. Kryterium 
rekomendowane w 
PROW. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie oraz 
oświadczenie. 
Oświadczenie winno 
stanowić odrębny 
dokument załączony do 
wniosku. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
2 punkty za wskazanie  
 
 
 
- kosztów na poziomie co 
najmniej 10.000 zł łącznie 
(wskazanie konkretnych 
pozycji z zestawienia 
rzeczowo-
finansowego/kosztorysu 
wraz z uzasadnieniem) 
 
i/lub 
- uzasadnienia na 
potwierdzenie, iż charakter 
działalności związanej z 
operacją przyczyni się do 
ochrony środowiska 
 
 
 
  
0 punktów jeśli 
wnioskodawca nie 
uwzględnił w projekcie 
wykorzystywania rozwiązań 

Kryterium 
horyzontalne 
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sprzyjających ochronie 
środowiska i podnoszenia 
poziomu świadomości 
ekologicznej.  
 
Punktów nie przyznaje się 
również w przypadku braku 
oświadczenia jako 
odrębnego załącznika lub w 
przypadku załączenia 
oświadczenia o nie 
prawidłowej lub 
niekompletnej treści lub gdy 
ze względu na subiektywną 
ocenę, członek rady uznał 
zapisy zawarte w 
oświadczeniu za 
niewystarczające lub 
odmówi im wiarygodności.  
 
 
Ocena jest subiektywną 
oceną każdego członka 
Rady 
 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

3 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym 
przez LGD w ramach danego naboru wniosków 

8 

Kryterium premiować 
będzie wnioskodawców, 
którzy poprzez udział w 
szkoleniu dotyczącym 
naborów lub uzyskanym 
doradztwie podniosły 
swoja wiedzę i 
kompetencję co przełoży 
się na jakość projektów. 

Weryfikacja: Lista 
obecności ze 
szkoleń/oświadczenie o 
odbytym doradztwie w 
biurze LGD. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
8 punktów za potwierdzone 
przez LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa 
uczestnictwo w szkoleniu 
lub skorzystanie z 
doradztwa udzielonego 

Kryterium 
horyzontalne 
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przez LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa.  
Weryfikacja spełnienia 
kryterium następuje w 
oparciu o oświadczenie z 
udzielonego doradztwa. Z 
doradztwa korzysta 
wnioskodawca lub 
pełnomocnik lub osoba 
wskazana we wniosku jako 
osoba do kontaktu. 
Lub 0 punktów za brak 
spełnienia warunku. 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

4 Wnioskodawca przedkłada zaświadczenie (nie starsze niż miesiąc 
przed dniem złożenia wniosku) o tym , że rozlicza podatek 
dochodowy (PIT/CIT) w lokalnym urzędzie skarbowym. 

10 

Kryterium premiować 
będzie tych 
wnioskodawców, którzy 
przyczynią się do wzrostu 
przychodów w JST na 
terenie objętym LSR. 

Weryfikacja: Zaświadczenie 
dołączone do  wniosku o 
dofinansowanie 
(wystawione nie wcześniej 
niż miesiąc przed dniem 
złożenia wniosku). 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
10 punktów za 
zaświadczenie o rozliczaniu 
podatku PIT lub CIT w 
lokalnym urzędzie 
skarbowym / 
zaświadczenie o 
figurowaniu w ewidencji 
podatników lokalnego 
urzędu skarbowego 
lub 
0 punktów jeśli 
wnioskodawca nie 
zamieścił zaświadczenia 
we wniosku o 
dofinansowanie.  
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się.  

Kryterium specyficzne  
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5 W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest zameldowany 
nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu 
żnińskiego, od co najmniej 12 miesięcy. 
 
 

10 

Kryterium będzie 
premiować tych 
wnioskodawców, którzy 
zameldowani są 
mieszkańcami obszaru 
objętego LSR, od co 
najmniej 12 miesięcy. 

Weryfikacja: Dokumenty 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – aktualne, 
urzędowe zaświadczenie o 
zameldowaniu (wystawione 
nie wcześniej niż miesiąc 
przed dniem złożenia 
wniosku) 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
10 punktów za 
przedstawienie 
zaświadczenia 
dokumentującego 
zameldowanie na terenie 
objętym LSR, od co 
najmniej 12 miesięcy 
Lub 
0 punktów jeśli 
Wnioskodawca nie 
przedłożył Zaświadczenia 
lub przedłożył a nie wynika 
z niego, że jest 
zameldowany 
nieprzerwanie na pobyt 
stały lub czasowy na 
terenie LGD od co najmniej 
12 miesięcy.  
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się.  

Kryterium specyficzne  

6 Projekt zakłada utworzenie firmy świadczącej usługi w jednej z 
poniższych kategorii: 
- usługi noclegowe lub 
- usługi gastronomiczne lub 
- związane z obsługą ruchu turystycznego lub 
- usługi zdrowotne i prozdrowotne lub 
- usługi skierowane do osób starszych i/lub opieki nad dziećmi 
 

10 

Kryterium będzie 
premiować tych 
wnioskodawców, którzy 
podejmą działalność 
istotną z punktu widzenia 
realizacji celów LSR oraz 
wskazaną w diagnozie, 
jako obszar wymaganej 
interwencji. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowaniu.  
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
10 punktów za podjęcie 
działalności wskazanej w 
diagnozie obszaru, jako 
obszar wymaganej 
interwencji wymienionych w 

Kryterium specyficzne  

Kryterium 
rozstrzygające 2. 
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nazwie kryterium. Kod PKD 
wskazany we wniosku o 
dofinansowanie musi być z 
związany ze wskazaną 
branżą lub pozycje z 
zestawienia rzeczowo-
finansowego muszą być z 
tym rodzajem działalności 
związane. 
Lub  
0 punktów jeśli projekt 
dotyczy pozostałych branż. 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się.  

7 Wnioskodawca w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą 
opartą na produktach rolnych. 

3 

Kryterium będzie 
premiować tych 
wnioskodawców, którzy 
zakładaną działalność 
gospodarczą oprą na 
produktach rolnych. 
Kryterium 
rekomendowane w 
PROW  

Weryfikacja: 
Informacje zawarte we 
wniosku o dofinansowanie i 
biznesplanie.  
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
3 punkty za wykazanie we 
wniosku (pole B.III.1.4), że 
zakładana działalność 
gospodarcza oparta będzie 
na produktach rolnych. 
Ponadto zapisy w polu 
B.III.1.4 powinny stanowić 
uzasadnienie, dlaczego 
produkty/usługi/towary  
wskazane w tabeli 3.2  
Biznesplanu należy uznać 
za oparte na produktach 
rolnych. 
 
 
Lub  
0 punktów jeśli 
Wnioskodawca nie zakłada 
wykorzystania w 
działalności produktów 
rolnych lub uzasadnienie  

Kryterium specyficzne  
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ujęte w polu B.III.1.4 nie 
będzie nawiązywać do 
tabeli 3.2 Biznesplanu lub 
gdy ze względu na 
subiektywną ocenę, 
członek rady uznał zapisy 
zawarte w polu B.III.1.4  za 
niewystarczające lub 
odmówi im wiarygodności. 
 
 
Ocena jest subiektywną 
oceną każdego członka 
Rady 
 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 
 

8 Wnioskodawca jest osobą bezrobotną 

10 

Kryterium premiować 
będzie tych 
wnioskodawców, którzy 
do chwili złożenia wniosku 
wykazywali niską/znikomą 
aktywność zawodową a 
poprzez założenie 
działalności przyczynią 
się do rozwoju mikro 
przedsiębiorczości na 
obszarze objętym wysoką 
stopą bezrobocia 

Weryfikacja: Zaświadczenie 
lub decyzja z Powiatowego 
Urzędu Pracy  (wystawione 
nie wcześniej niż miesiąc 
przed dniem złożenia 
wniosku)  
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
10 punktów za 
przedłożenia 
zaświadczenia o byciu 
osobą bezrobotną 
lub 
0 punktów za brak takiego 
zaświadczenia.  
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się.  

Kryterium specyficzne  
Kryterium 
rozstrzygające 3. 

9 Wnioskodawca planuje stworzenie: 
- 1 etatu – 0 punktów 
- powyżej 1 etatu do 2 etatów – 5 pkt. 
- powyżej 2 etatów – 9 pkt. 
 
 

9 

Kryterium będzie 
premiować tych 
wnioskodawców, którzy 
planują stworzyć powyżej 
1 etatu, co przyczyni się 
bezpośrednio do wzrostu 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 

Kryterium specyficzne  
Kryterium 
rozstrzygające 1. 
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 przedsiębiorczości na 
terenie objętym LSR oraz 
do zwiększenie liczby 
miejsc pracy. 

sposób: 
- 1 etat – 0 punktów 
lub 
- powyżej 1 etatu do 2 
etatów – 5 pkt. 
lub 
- powyżej 2 etatów – 9 pkt 
 
Punktacja nie może 
przekroczyć 9 punktów. 
 
 

10 Wnioskodawca jest osobą w wieku: 
- do 35 r. ż. w dniu złożenia wniosku  
- pow. 50 r.ż. w dniu złożenia wniosku  

20 

Kryterium będzie 
premiować te osoby, które 
w diagnozie zostały 
wskazane, jako należące 
do grupy 
defaworyzowanej. 

Weryfikacja: przedłożenie 
kserokopii dowodu 
osobistego. 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
20 punktów jeśli 
wnioskodawca przedłożył 
kserokopię dowodu 
osobistego i wynika z niej 
spełnienie warunku dot. 
wieku 
Lub 0 punktów jeśli 
Wnioskodawca nie 
przedłożył kserokopii 
dowodu osobistego lub 
przedłożył ale wynika z niej, 
że nie spełnia warunku dot. 
wieku.  
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się.  

Kryterium premiujące 
grupy 
defaworyzowane 

RAZEM 92  

 

Minimum punktowe: 50%
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Opis 
Maks. 
liczba 

pkt 
Opis kryterium 

 Sposób weryfikacji i 
sposób 

oceny/punktowania 

Uwagi 

1.1.2 tworzenie nowych miejsc pracy (PROW)  

1 Wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD zgodnie z 
wytycznymi 
 

10 

Kryterium premiować 
będzie operacje, które 
zakładają wykorzystanie 
logotypu LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa przez 
okres trwania projektu 
oraz po jego 
zakończeniu np. 
poprzez umieszczenie w 
miejscu realizacji 
operacji tablicy 
informacyjnej, 
umieszczenie logotypu 
na materiałach 
drukowanych 
związanych z realizacją 
operacji. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
10 punktów za wskazany we 
wniosku sposób i rodzaj 
wykorzystania logotypu. 
lub 
0 punktów jeśli 
Wnioskodawca nie 
przewidział wykorzystania 
logotypu lub nie wskazał 
konkretnego sposobu 
wykorzystania logotypu. 
lub nie wskazał konkretnego 
sposobu wykorzystania 
logotypu. 
Wytyczne dotyczą „Księgi 
wizualizacji znaku PROW 
2014-2020” 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

Kryterium 
horyzontalne 

2 Wnioskodawca przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/lub podnoszeniu poziomu świadomości 
ekologicznej 
 
 

2 

Kryterium premiować 
będzie operacje, w 
których wnioskodawca 
wykaże się świadomym 
działaniem na rzecz 
poprawy stanu 
środowiska naturalnego 
na obszarze objętym 
LSR, a sama operacja w 
znaczny sposób 
przyczyni się do ochrony 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie oraz 
oświadczenie. Oświadczenie 
winno stanowić odrębny 
dokument załączony do 
wniosku. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  

Kryterium 
horyzontalne 
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środowiska. Kryterium 
rekomendowane 

2 punkty za wskazanie  
 
 
 
- kosztów na poziomie co 
najmniej 10.000 zł łącznie 
(wskazanie konkretnych 
pozycji z zestawienia 
rzeczowo-
finansowego/kosztorysu wraz 
z uzasadnieniem) 
 
i/lub 
- uzasadnienia na 
potwierdzenie, iż charakter 
działalności związanej z 
operacją przyczyni się do 
ochrony środowiska 
 
 
 
  
0 punktów jeśli 
wnioskodawca nie uwzględnił 
w projekcie wykorzystywania 
rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i 
podnoszenia poziomu 
świadomości ekologicznej.  
 
Punktów nie przyznaje się 
również w przypadku braku 
oświadczenia jako 
odrębnego załącznika lub w 
przypadku załączenia 
oświadczenia o nie 
prawidłowej lub 
niekompletnej treści lub gdy 
ze względu na subiektywną 
ocenę, członek rady uznał 
zapisy zawarte w 
oświadczeniu za 
niewystarczające lub odmówi 
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im wiarygodności.  
 
 
Ocena jest subiektywną 
oceną każdego członka Rady 
 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

3 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym 
przez LGD w ramach danego naboru wniosków 

8 

Kryterium premiować 
będzie wnioskodawców, 
którzy poprzez udział w 
szkoleniu dotyczącym 
naborów lub uzyskanym 
doradztwie podniosły 
swoja wiedzę i 
kompetencję co 
przełoży się na jakość 
projektów. 

Weryfikacja: Lista obecności 
ze szkoleń/ oświadczenie o 
odbytym doradztwie w biurze 
LGD. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
8 punktów za potwierdzone 
przez LGD Pałuki – Wspólna 
Sprawa uczestnictwo w 
szkoleniu lub skorzystanie z 
doradztwa udzielonego przez 
LGD Pałuki – Wspólna 
Sprawa 
Weryfikacja spełnienia 
kryterium następuje w 
oparciu o oświadczenie z 
udzielonego doradztwa. Z 
doradztwa korzysta 
wnioskodawca lub 
pełnomocnik lub osoba 
wskazana we wniosku jako 
osoba do kontaktu. 
 
Lub 0 punktów za brak 
spełnienia warunku. 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

Kryterium 
horyzontalne 

4 Wnioskodawca przedkłada zaświadczenie (nie starsze niż miesiąc 
przed dniem złożenia wniosku) o tym, że rozlicza podatek dochodowy 
(PIT/CIT) w lokalnym urzędzie skarbowym. 10 

Kryterium premiować 
będzie tych 
wnioskodawców, którzy 
przyczynią się do 
wzrostu przychodów w 

Weryfikacja: Zaświadczenie 
dołączone do wniosku o 
dofinansowanie (wystawione 
nie wcześniej niż miesiąc 
przed dniem złożenia 

Kryterium 
horyzontalne 



13 

 

JST na terenie objętym 
LSR. 

wniosku). 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
10 punktów za  
zaświadczenie o rozliczaniu 
podatku  PIT lub CIT w 
lokalnym urzędzie 
skarbowym/ zaświadczenie o 
figurowaniu w ewidencji 
podatników lokalnego urzędu 
skarbowego 
lub 
0 punktów jeśli 
wnioskodawca nie zamieścił  
zaświadczenia do wniosku o 
dofinansowanie. 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się.  

5 Wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu własnego na poziomie 
wyższym niż wymagany w ogłoszeniu o naborze wniosków: 
 regulaminie naboru: 
- pow. 5% do 15% -  2 pkt 
- pow. 15% do 25% - 5  pkt 
- pow. 25% - 7 pkt 

7 

Kryterium będzie 
promowało projekty w 
ramach, których 
wnioskodawca założy 
wkład finansowy wyższy 
od wymaganego 
minimum zgodnie z 
założeniami 
wynikającymi z 
zapisów zawartych w 
ogłoszeniu o naborze 
wniosków co przyczyni 
się do pozostawienia w 
budżecie kwoty na 
większą ilość środków 
na rozwój 
przedsiębiorstw a tym 
samym na wzrost miejsc 
pracy. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. Kryterium 
oceniane będzie na 
podstawie montażu 
finansowego zastosowanego 
w 
projekcie. 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
-  wkład własny pow. 5% do 
15% -  2 pkt 
lub 
- wkład własny pow. 15% do 
25% - 5  pkt 
lub 
- wkład własny  pow. 25% - 7 
pkt. 
Punktacja nie może 
przekroczyć 7 punktów. 
Wkład własny oblicza się 
jako różnicę pomiędzy 

Kryterium 
horyzontalne 
Kryterium 
rozstrzygające 2. 
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maksymalnym poziomem 
dofinansowania dla danego 
typu wnioskodawcy a 
poziomem dofinansowania 
wnioskowanym przez 
wnioskodawcę. 

6 W dniu składania wniosku Wnioskodawca posiada siedzibę lub 
dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na obszarze LGD od co 
najmniej 12 miesięcy. 
Wnioskodawca powinien załączyć kserokopię dokumentów 
potwierdzających miejsce prowadzenia działalności. 

12 

Kryterium będzie 
premiować tych 
wnioskodawców, którzy 
zainwestują w rozwój 
firmy na obszarze 
objętym LSR, co 
przełoży się na rozwój 
gospodarczo – 
społeczny terenu 
objętego LSR 

Weryfikacja: Dokumenty 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę  
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
12 punktów za 
przedstawienie dokumentów 
potwierdzających 
prowadzenie działalności na 
obszarze LGD od co 
najmniej 12 miesięcy 
Lub 
0 punktów jeśli 
Wnioskodawca nie 
przedłożył dokumentów lub 
przedłożył a nie wynika z 
nich, że prowadzi działalność 
na terenie LGD od co 
najmniej 12 miesięcy.  
.  
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 
 
  

Kryterium specyficzne  

7 Projekt zakłada rozwój firmy świadczącej usługi w jednej z poniższych 
kategorii: 
- usługi noclegowe lub 
- usługi gastronomiczne lub 
- związane z obsługą ruchu turystycznego lub 
- usługi zdrowotne i prozdrowotne lub 
- usługi skierowane do osób starszych i/lub opieki nad dziećmi 
 

10 

Kryterium będzie 
premiować tych 
wnioskodawców, którzy 
podejmą działalność 
istotną z punktu 
widzenia realizacji celów 
LSR oraz wskazaną w 
diagnozie, jako obszar 
wymaganej interwencji. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowaniu.  
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
10 punktów za podjęcie 
działalności wskazanej w 
diagnozie obszaru, jako 
obszar wymaganej 

Kryterium specyficzne 
Kryterium 
rozstrzygające 3. 
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interwencji wymienionych w 
nazwie kryterium. Kod PKD 
wskazany we wniosku o 
dofinansowanie musi być z 
związany ze wskazaną 
branżą lub pozycje z 
zestawienia rzeczowo-
finansowego muszą być z 
tym rodzajem działalności 
związane. 
Lub  
0 punktów jeśli projekt 
dotyczy pozostałych branż. 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

8 Wnioskodawca planuje stworzenie: 
- 1 etatu – 0 punktów 
- powyżej 1 etatu do 2 etatów – 5 pkt. 
- powyżej 2 etatów – 9 pkt. 
 
 

9 

Kryterium będzie 
premiować tych 
wnioskodawców, którzy 
planują stworzyć 
powyżej 1 etatu, co 
przyczyni się 
bezpośrednio do 
wzrostu 
przedsiębiorczości na 
terenie objętym LSR 
oraz do zwiększenie 
liczby miejsc pracy. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
- 1 etat – 0 punktów 
lub 
- powyżej 1 etatu do 2 etatów 
– 5 pkt. 
lub 
- powyżej 2 etatów – 9 pkt 
 
Punktacja nie może 
przekroczyć 9 punktów. 
 

Kryterium specyficzne  
Kryterium 
rozstrzygające 1. 

9 Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 3 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku. 
 
- zaświadczenie z US lub ZUS/KRUS*  –  5 pkt,  
- zaświadczenie z US i ZUS/KRUS – 8 pkt,  
- zaświadczenie z US i ZUS/KRUS i UM/G –  10 pkt 
 
* Zaświadczenie z KRUS dotyczy osób na podwójnym KRUSie. 
 

10 

Kryterium premiować 
będzie tych 
wnioskodawców, którzy 
wykazują wysokie 
zrozumienie dla 
przedsiębiorczości i 
spaw gospodarczo- 
społecznych terenu 
objętego LSR. 

Weryfikacja: Dokumenty 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę: aktualne, 
urzędowe zaświadczenia o 
niezaleganiu z płatnościami 
wydane przez Urząd 
Skarbowy,  Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i Urząd 

Kryterium specyficzne 
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Gminy/Miasta ( dokumenty 
wystawione nie wcześniej niż 
miesiąc przed dniem 
złożenia wniosku) 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
- zaświadczenie z US lub 
ZUS/KRUS o nie zaleganiu z 
opłatami–  5 pkt,  
lub 
- zaświadczenie z US i 
ZUS/KRUS o nie zaleganiu z 
opłatami – 8 pkt,  
lub 
- zaświadczenie z US i 
ZUS/KRUS i UM/G o nie 
zaleganiu z opłatami –  10 
pkt 
 
0 punktów – brak 
zaświadczeń wg powyższych 
warunków 
 

RAZEM 78   

 

Minimum punktowe:50% 
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Opis 
Maks. 
liczba 

pkt 
Opis kryterium 

Sposób weryfikacji i sposób 
oceny/punktowania 

Uwagi 

2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR (PROW) 
2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR (RPO) 

 

1 Wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD zgodnie z 
wytycznymi 
 

10 

Kryterium premiować 
będzie operacje, które 
zakładają wykorzystanie 
logotypu LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa przez 
okres trwania projektu 
oraz po jego 
zakończeniu np. 
poprzez umieszczenie w 
miejscu realizacji 
operacji tablicy 
informacyjnej, 
umieszczenie logotypu 
na materiałach 
drukowanych 
związanych z realizacją 
operacji. 

Weryfikacja: Informacje zawarte we 
wniosku o dofinansowanie. 
 
Punktacja przyznawana będzie w 
następujący sposób:  
10 punktów za wskazany we 
wniosku sposób i rodzaj 
wykorzystania logotypu. 
lub 
0 punktów jeśli Wnioskodawca nie 
przewidział wykorzystania logotypu 
lub nie wskazał konkretnego 
sposobu wykorzystania logotypu. 
lub nie wskazał konkretnego 
sposobu wykorzystania logotypu. 
Wytyczne dotyczą „Księgi 
wizualizacji znaku PROW 2014-
2020” 
 
Punktów pośrednich nie przyznaje 
się. 

Kryterium 
horyzontalne 

2 Wnioskodawca przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/lub podnoszeniu poziomu świadomości 
ekologicznej 
 
 

2 

Kryterium premiować 
będzie operacje, w 
których wnioskodawca 
wykaże się świadomym 
działaniem na rzecz 
poprawy stanu 
środowiska naturalnego 
na obszarze objętym 
LSR, a sama operacja w 
znaczny sposób 
przyczyni się do ochrony 
środowiska. Kryterium 

Weryfikacja: Informacje zawarte we 
wniosku o dofinansowanie oraz 
oświadczenie. Oświadczenie winno 
stanowić odrębny dokument 
załączony do wniosku. 
 
Punktacja przyznawana będzie w 
następujący sposób:  
2 punkty za wskazanie  
 
 
 

Kryterium 
horyzontalne 



18 

 

rekomendowane - kosztów na poziomie co najmniej 
10.000 zł łącznie (wskazanie 
konkretnych pozycji z zestawienia 
rzeczowo-finansowego/kosztorysu 
wraz z uzasadnieniem) 
 
i/lub 
- uzasadnienia na potwierdzenie, iż 
charakter działalności związanej z 
operacją przyczyni się do ochrony 
środowiska 
 
 
 
  
0 punktów jeśli wnioskodawca nie 
uwzględnił w projekcie 
wykorzystywania rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska i 
podnoszenia poziomu świadomości 
ekologicznej.  
 
Punktów nie przyznaje się również 
w przypadku braku oświadczenia 
jako odrębnego załącznika lub w 
przypadku załączenia oświadczenia 
o nie prawidłowej lub niekompletnej 
treści lub gdy ze względu na 
subiektywną ocenę, członek rady 
uznał zapisy zawarte w 
oświadczeniu za niewystarczające 
lub odmówi im wiarygodności.  
 
 
Ocena jest subiektywną oceną 
każdego członka Rady 
 
 
Punktów pośrednich nie przyznaje 
się. 
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3 Wnioskodawca jest członkiem LGD i ma opłacone składki 
członkowskie za rok, w którym został złożony wniosek 
 

8 

Kryterium premiować 
będzie podmioty/osoby 
które zaangażowały się 
w budowanie lokalnego 
partnerstwa – LGD.  

Weryfikacja: sprawdzenie przez 
LGD w oparciu o listę członków i 
rejestr zapłaconych składek. 
 
Punktacja przyznawana będzie w 
następujący sposób:  
8 punktów za potwierdzoną przez 
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 
przynależność i opłacone składki 
Lub 0 punktów za brak spełnienia 
warunku. 
Punktów pośrednich nie przyznaje 
się. 

Kryterium 
horyzontalne 

4 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym 
przez LGD w ramach danego naboru wniosków 

8 

Kryterium premiować 
będzie wnioskodawców, 
którzy poprzez udział w 
szkoleniu dotyczącym 
naborów lub uzyskanym 
doradztwie podniosły 
swoja wiedzę i 
kompetencję co 
przełoży się na jakość 
projektów. 

Weryfikacja: Lista obecności ze 
szkoleń/ oświadczenie o odbytym 
doradztwie w biurze LGD. 
 
Punktacja przyznawana będzie w 
następujący sposób:  
8 punktów za potwierdzone przez 
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 
uczestnictwo w szkoleniu lub 
skorzystanie z doradztwa 
udzielonego przez LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa 
Weryfikacja spełnienia kryterium 
następuje w oparciu o 
oświadczenie z udzielonego 
doradztwa. Z doradztwa korzysta 
wnioskodawca lub pełnomocnik lub 
osoba wskazana we wniosku jako 
osoba do kontaktu. 
 
Lub 0 punktów za brak spełnienia 
warunku. 
Punktów pośrednich nie przyznaje 
się. 

Kryterium 
horyzontalne 

5 Projekt ma charakter partycypacyjny  

7 

Kryterium będzie 
promowało projekty w 
ramach, których 
wnioskodawca założy 
Konsultacje projektu ze 
społecznością lokalną.  

Weryfikacja: Informacja zawarta w 
polu 1.4 wraz z dokumentem 
potwierdzającym partycypacyjny 
charakter projektu np. notatka ze 
spotkania konsultacyjnego. 
Wnioskodawca ma udowodnić że 
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skonsultował realizacje projektu ze 
społecznoscią lokalna. W związku z 
powyższym w opisie I.4 powinno 
się scharakteryzować metody, 
jakich użyto dla zapewnienia 
oddolnego charakteru projektu, tj. 
zagwarantowania udziału 
społeczności lokalnej w procesie 
tworzenia projektu i jego realizacji. 
Punktacja: 
7 punktów za potwierdzenie 
partycypacyjnego charakteru 
operacji lub 
0 punktów – brak partycypacyjnego 
charakteru.  
 
  

6 Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób stworzona w wyniku 
operacji infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością ruchową. 

25 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, z 
których największą 
korzyść odniosą osoby z 
grupy defaworyzowanej 
wskazanej w diagnozie, 
które ze względu na 
swoją 
niepełnosprawność są 
również wykluczane 
społecznie 

Weryfikacja: Informacje zawarte we 
wniosku o dofinansowanie 
Punktacja przyznawana będzie w 
następujący sposób:  
25 punktów za opisanie w jaki 
sposób infrastruktura powstała w 
wyniku realizacji operacji będzie 
realizować potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Punkty 
przyznaje się jeśli zestawienie 
rzeczowo-finansowe lub kosztorys 
lub projekt budowlany zawiera 
pozycje związane z dostosowaniem 
infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i z ograniczoną 
mobilnością ruchową wraz ze 
wskazaniem, który punkt(-y) 
zestawienia/kosztorysu/projektu 
dotyczą ww. kryterium. 
Należy wskazać konkretne 
rozwiązania architektoniczne które 
likwidują bariery pomiędzy 
niepełnosprawnością a 
pełnosprawnością.  
 
Lub  

Kryterium 
premiujące 
grupy 
defaworyzowan
e. 
 
Kryterium 
rozstrzygające 
2. 
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0 punktów – brak opisu 
 
Punktów pośrednich nie przyznaje 
się. 

7 Projekt dotyczy inwestycji, która zostanie przeprowadzona na terenie 
miejscowości do 5 tys. mieszkańców, 

20 

Kryterium premiować 
będzie te projekty, które 
przyczyniać się będą do 
wyrównywania szeroko 
pojętych szans 
mieszkańców z 
miejscowości do 5 tys.  
Kryterium premiowane 
przez PROW.  

Weryfikacja: Dane statystyczne z 
publikatorów GUS, Bank danych 
lokalnych – stan na dzień 
31.12.2013 
Punktacja przyznawana będzie w 
następujący sposób: 
20 punktów za wyrównywanie 
szans mieszkańców z miejscowości 
do 5 tys. mieszkańców. 
Lub  
0 punktów jeśli projekt dotyczy 
większej miejscowości niż 5 
tysięczna. 
Punktów pośrednich nie przyznaje 
się. 
W przypadku realizacji projektu  w 
kilku miejscowościach pod uwagę 
bierze się najmniejszą z nich.  

Kryterium 
premiujące 
grupy 
defaworyzowan
e. 
 
Kryterium 
rozstrzygające 
3. 

8 Wnioskodawca uzasadnił, w jaki sposób działania ujęte w projekcie 
przyczynią się do zaspokojenia potrzeb osób z grupy 
defaworyzowanej.  
 

20 

Premiowane będą te 
działania, które posłużą 
do zmian w otoczeniu, 
nastawieniu społecznym 
w stosunku do osób z 
grup 
defaworyzowanych.  

Weryfikacja: Informacje zawarte we 
wniosku o dofinansowanie 
 
Punktacja przyznawana będzie w 
następujący sposób:  
20 punktów za działania 
przyczyniające się do zaspokojenia 
potrzeb osób z grupy 
defaworyzowanej, służących do 
zmian w otoczeniu, nastawieniu 
społecznym w stosunku do osób z 
grup defaworyzowanych. Działania 
te muszą być opisane we wniosku. 
W polu I.4 Należy wskazać 
konkretne rozwiązania które w 
sposób czynny i planowy odnoszą 
się do grup defaworyzowanych a 
nie tylko biernie opisują stan rzeczy 
 
lub 
0 punktów za brak działań lub 

Kryterium 
premiujące 
grupy 
defaworyzowan
e 
 
Kryterium 
rozstrzygające 
1. 
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działania są tylko wymienione a nie 
opisane.  

RAZEM 100   

 

Minimum punktowe: 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis 
Maks. 
liczba 

pkt 
Opis kryterium 

Sposób weryfikacji i 
sposób 

oceny/punktowania 

Uwagi 

2.2.1 Działania informacyjno – promocyjne dotyczące obszaru LSR  

1 Wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD zgodnie z 
wytycznymi 
 

10 

 
Kryterium premiować 
będzie operacje, które 
zakładają wykorzystanie 
logotypu LGD Pałuki – 
Wspólna Sprawa przez 
okres trwania projektu 
oraz po jego 
zakończeniu np. 
poprzez umieszczenie w 
miejscu realizacji 
operacji tablicy 
informacyjnej, 
umieszczenie logotypu 
na materiałach 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
10 punktów za wskazany we 
wniosku sposób i rodzaj 
wykorzystania logotypu. 
lub 
0 punktów jeśli 
Wnioskodawca nie 
przewidział wykorzystania 
logotypu lub nie wskazał 

Kryterium 
horyzontalne 
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drukowanych 
związanych z realizacją 
operacji. 

konkretnego sposobu 
wykorzystania logotypu. 
lub nie wskazał konkretnego 
sposobu wykorzystania 
logotypu. 
Wytyczne dotyczą „Księgi 
wizualizacji znaku PROW 
2014-2020” 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

2 Wnioskodawca przewidział wykorzystywanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/lub podnoszeniu poziomu świadomości 
ekologicznej 
 
 

2 

Kryterium premiować 
będzie operacje, w 
których wnioskodawca 
wykaże się świadomym 
działaniem na rzecz 
poprawy stanu 
środowiska naturalnego 
na obszarze objętym 
LSR , a sama operacja 
w znaczny sposób 
przyczyni się do ochrony 
środowiska. Kryterium 
rekomendowane 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie oraz 
oświadczenie. Oświadczenie 
winno stanowić odrębny 
dokument załączony do 
wniosku. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
2 punkty za wskazanie  
 
 
 
- kosztów na poziomie co 
najmniej 10.000 zł łącznie 
(wskazanie konkretnych 
pozycji z zestawienia 
rzeczowo-
finansowego/kosztorysu wraz 
z uzasadnieniem) 
 
i/lub 
- uzasadnienia na 
potwierdzenie, iż charakter 
działalności związanej z 
operacją przyczyni się do 
ochrony środowiska 
 
 
 

Kryterium 
horyzontalne 
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0 punktów jeśli 
wnioskodawca nie uwzględnił 
w projekcie wykorzystywania 
rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i 
podnoszenia poziomu 
świadomości ekologicznej.  
 
Punktów nie przyznaje się 
również w przypadku braku 
oświadczenia jako 
odrębnego załącznika lub w 
przypadku załączenia 
oświadczenia o nie 
prawidłowej lub 
niekompletnej treści lub gdy 
ze względu na subiektywną 
ocenę, członek rady uznał 
zapisy zawarte w 
oświadczeniu za 
niewystarczające lub odmówi 
im wiarygodności.  
 
 
Ocena jest subiektywną 
oceną każdego członka Rady 
 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

3 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym 
przez LGD w ramach danego naboru wniosków 

8 

Kryterium premiować 
będzie wnioskodawców, 
którzy poprzez udział w 
szkoleniu dotyczącym 
naborów lub uzyskanym 
doradztwie podniosły 
swoja wiedzę i 
kompetencję co 
przełoży się na jakość 
projektów. 

Weryfikacja: Lista obecności 
ze szkoleń/oświadczenie o 
odbytym doradztwie w biurze 
LGD. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
8 punktów za potwierdzone 
przez LGD Pałuki – Wspólna 
Sprawa uczestnictwo w 
szkoleniu lub skorzystanie z 

Kryterium 
horyzontalne 
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doradztwa udzielonego przez 
LGD Pałuki – Wspólna 
Sprawa 
Weryfikacja spełnienia 
kryterium następuje w 
oparciu o oświadczenie z 
udzielonego doradztwa. Z 
doradztwa korzysta 
wnioskodawca lub 
pełnomocnik lub osoba 
wskazana we wniosku jako 
osoba do kontaktu. 
 
Lub 0 punktów za brak 
spełnienia warunku. 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

4 Wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu własnego na poziomie 
wyższym niż wymagany w ogłoszeniu o naborze wniosków: 
- pow. 5% do 15% -  2 pkt 
- pow. 15% do 25% - 5  pkt 
- pow. 25% - 7 pkt 

7 

Kryterium będzie 
promowało projekty w 
ramach, których 
wnioskodawca założy 
wkład finansowy wyższy 
od wymaganego 
minimum zgodnie z 
założeniami 
wynikającymi z 
zapisów zawartych w 
ogłoszeniu o naborze 
wniosków co przyczyni 
się do pozostawienia w 
budżecie kwoty na 
większą ilość środków 
na rozwój 
przedsiębiorstw a tym 
samym na wzrost miejsc 
pracy. 

Informacje zawarte we 
wniosku o dofinansowanie. 
Kryterium oceniane będzie 
na podstawie montażu 
finansowego zastosowanego 
w 
projekcie. 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
-  wkład własny pow. 5% do 
15% -  2 pkt 
lub 
- wkład własny pow. 15% do 
25% - 5  pkt 
lub 
- wkład własny pow. 25% - 7 
pkt 
Punktacja nie może 
przekroczyć 7 punktów. 
Wkład własny oblicza się 
jako różnicę pomiędzy 
maksymalnym poziomem 
dofinansowania dla danego 
typu wnioskodawcy a 
poziomem dofinansowania 

Kryterium 
horyzontalne 
 
Kryterium 
rozstrzygające 1. 
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wnioskowanym przez 
wnioskodawcę. Nie dotyczy 
JST w przypadku 
wnioskowania w ramach 
PROW. 
 
 
Sposób obliczania wkładu: 
 
koszty kwalifikowalne - 100% 
wnioskowana kwota pomocy 
– x 
 
  
Wkład przypisany do typu 
wnioskodawcy (95% lub 
63,63%) % - x = % wkład 
własny wnioskodawcy 
wyższy niż wymagany 
 

5 Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie: 
- z 1 partnerem – 4 pkt 
- z 2 partnerami – 9 pkt 
 

9 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, które 
w celu realizacji zadania 
angażować będą różne 
podmioty, co przełoży 
się na zdobycie 
doświadczenia przez 
strony. 

Weryfikacja: Dokumenty 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę: umowa 
partnerstwa. Punkty 
przyznaje się jeśli zawarta 
została umowa partnerstwa, 
zawierająca dane 
umożliwiające weryfikację 
partnera (numer wpisu do 
Krajowego Rejestru 
Sądowego i/lub Numer 
Identyfikacji Podatkowej. 
Wnioskodawca szczegółowo 
opisał obowiązki partnera 
wynikające ze specyfiki 
projektu. Punktacja 
przyznawana będzie w 
następujący sposób: 
-  umowa z 1 partnerem – 4 
pkt 
lub 
- za umowy z  2 partnerami – 
9 pkt 

Kryterium specyficzne 
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Brak umów - 0 punktów 
 
Punktacja nie może 
przekroczyć 9 punktów. 

6 Zasięg działań projektowych obejmuje obszar: 
- 2 gmin - 3 pkt,  
- 3 gmin - 6 pkt,  
- całego obszaru LGD - 9 pkt. 
 
  

9 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, które 
swoim zasięgiem 
obejmą jak największy, 
bądź cały obszar LSR w 
celu zintegrowania 
obszaru. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 Punkty przyznaje się jeśli 
Wnioskodawca opisał i 
uzasadnił objęcie projektem 
określonego obszaru w 
kontekście zaplanowanych 
działań i celów) 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
- obszar 2 gmin - 3 pkt,  
lub 
- obszar 3 gmin - 6 pkt,  
lub 
- cały obszar LGD - 9 pkt. 
 
Punktacja nie może 
przekroczyć 9 punktów. 

Kryterium specyficzne 

 

Kryterium 
rozstrzygające 2. 

7 Projekt zakłada przygotowanie materiałów, co najmniej 
dwujęzycznych. 
 
 
  

12 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, które 
przyczynia się do 
rozpropagowania 
terenu/usług/podmiotów 
objętego LSR wśród 
zagranicznych turystów. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie 
Punkty przyznaje się jeśli 
Wnioskodawca uwzględnił 
tłumaczenie materiałów 
promocyjnych na język obcy, 
w tym uzasadnił wybór 
języka obcego w kontekście 
zaplanowanych działań i 
celów projektu Punktacja 
przyznawana będzie w 
następujący sposób: 
12 punktów za materiały co 
najmniej dwujęzyczne i 
uzasadnienie wyboru 
Lub  
0 punktów za brak 

Kryterium specyficzne 



28 

 

materiałów  dwujęzycznych 
lub brak uzasadnienia 
wyboru. 
 
 

8 W projekcie zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze lub 
historyczne lub kulturowe  
 
  

15 

Kryterium premiować 
będzie odrębność, 
historyczną, kulturową, 
oraz przyrodniczą 
obszaru objętego LSR 
wykazaną we wniosku. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie 
Punkty przyznaje się za 
wykorzystanie ww. zasobów 
w kontekście zaplanowanych 
działań i celów projektu w 
sposób innowacyjny 
opisany w Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020 
oraz szczegółowy opis w jaki 
sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia 
spełniają tę definicję w 
kontekście zaplanowanego 
projektu. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
15 pkt za wykorzystanie 
lokalnych zasobów 
kulturalnych, historycznych i 
przyrodniczych w sposób 
wymieniony wyżej i opis w 
jaki sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia 
spełniają tę definicję w 
kontekście zaplanowanego 
projektu. 
 lub 
0 punktów za brak 
wykorzystania ww. zasobów 
lub brak opisu w jaki sposób 
wybrane 
techniki/metody/narzędzia 
spełniają tę definicję w 
kontekście zaplanowanego 

Kryterium specyficzne 
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projektu. 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

9 Wnioskodawca wyeksponuje w stworzonych materiałach promocyjnych 
nazwę regionu – Pałuki. 
 

20 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, które 
przyczynią się w jak 
największym stopniu do 
uświadomienia 
mieszkańcom oraz 
osobom z poza Pałuk 
odrębności kulturowej 
poprzez 
wykorzystywanie nazwy 
regionu w materiałach 
promocyjnych. 

Weryfikacja; Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
20 pkt za wyeksponowanie 
nazwy Pałuki na materiałach 
promocyjnych i opis we 
wniosku o dofinansowanie w 
jaki sposób marka Pałuki 
zostanie wykorzystana 
lub 
0 punktów jeśli 
wnioskodawca nie 
przewiduje eksponowania 
marki Pałuki lub nie opisał w 
jaki sposób to uczyni.  
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

Kryterium specyficzne 

RAZEM 92   

 

Minimum punktowe: 50% 

 

 

 

 

 


