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I. Ustalenie lokalnych kryteriów wyboru.  

1. Pierwotnie lokalne kryteria wyboru (kryteria punktowe) sformułowane zostały na bazie wcześniej 
przeprowadzonej dogłębnej diagnozy oraz analizy SWOT obszaru objętego LSR. Kryteria zostały 
opracowane dla poszczególnych przedsięwzięć, z uwzględnieniem specyficznych wymogów i zasad 
horyzontalnych w poszczególnych programach. 
Propozycje kryteriów wyboru operacji wypracowano podczas wspólnych warsztatów strategicznych 
Zespołu Partycypacyjnego, Zarządu i Biura LGD. Następnie zostały one poddane szerokim 
konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Ostatecznie sformułowane kryteria zatwierdzone zostały 
uchwałą Walnego Zebrania Członków jako element towarzyszący LSR i stanowią integralną cześć 
„Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-
2023”. 

2. Lokalne kryteria wyboru ustanowione zostały odrębnie dla każdego z przedsięwzięć LSR możliwych do 
realizacji przez podmioty inne niż LGD, tj.: 

― Przedsięwzięcia I LSR Przedsiębiorcza Dolina Noteci, 
― Przedsięwzięcia IV LSR Infrastruktura dla włączenia Społecznego, 
― Przedsięwzięcia V LSR Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw. 

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia I Przedsiębiorcza Dolina Noteci, z uwagi na specyfikę możliwych 
do realizacji operacji, wyróżniono odrębne zestawy kryteriów dla Wnioskodawców: podejmujących lub 
rozwijających działalność gospodarczą. 

3. Przyjęte kryteria zostały ustalone zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych funduszy, w 
ramach których finansowana jest LSR, i warunkują wybór operacji, które w jak największym stopniu 
przyczynią się do realizacji przyjętych w LSR wskaźników produktu i rezultatu, a tym samym do 
realizacji celów LSR. 

4. Kryteria są ściśle powiązane ze specyfiką obszaru LSR, z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami. W 
poszczególnych przedsięwzięciach co najmniej 1 kryterium bezpośrednio odnosi się do diagnozy, 
analizy SWOT i przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia wskaźnika produktu i rezultatu.  

II. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru.  
1. Lokalne kryteria wyboru operacji, podobnie jak i sama LSR, mogą ulegać pewnym modyfikacjom lub 

zmianom na skutek zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, 
w wyniku monitoringu wdrażania LSR i oceny osiągania założonych w LSR celów, jak również w 
przypadku wystąpienia trudności w procesie oceny i wyboru zgłoszonych przez członków Rady LGD lub 
właściwy organ Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2. Zmiany lokalnych kryteriów wyboru może dokonać – zgodnie z § 23 ust. 9 pkt. 8) Statutu 
Stowarzyszenia (wersja dokumentu obowiązująca od 02.12.2016 r.) – Zarząd Stowarzyszenia. 
Propozycja zmiany lokalnych kryteriów wyboru podlega w pierwszej kolejności konsultacjom z lokalną 
społecznością podczas gminnych spotkań konsultacyjnych. Planuje się – w przypadku zmiany lokalnych 
kryteriów wyboru – zorganizowanie min. 1 spotkania w każdej gminie obszaru objętego LSR. W dalszej 
kolejności propozycje zmian, uwzględniające wyniki przeprowadzonych konsultacji, są rozpatrywane i 
opiniowane przez Zespół Roboczy ds. opiniowania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), powołany uchwałą nr 
7/2017 Walnego Zebrania Członków z dnia 28 lutego 2017 r. Zaopiniowane lokalne kryteria wyboru są 
zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Po podjęciu stosownej uchwały o zmianie lokalnych kryteriów wyboru przez Zarząd Stowarzyszenia 
zmiany zostają zgłoszone do właściwego organu Samorządu Województwa (SW) odpowiedzialnego za 
wdrażanie RLKS.  

4. Pisemna akceptacja SW będzie skutkowała wprowadzeniem nowych kryteriów oraz zmianami 
dokumentacji w procedurze wyboru i oceny operacji.  

5. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru, „nowe” kryteria obowiązywać będą wyłącznie dla 
konkursów ogłoszonych po dniu ich zatwierdzenia przez właściwy organ Samorządu Województwa.  

III. Szczegółowa specyfikacja lokalnych kryteriów wyboru oraz opis powiązania kryteriów z 
diagnozą. 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA I LSR – PRZEDSIĘBIORCZA DOLINA NOTECI 

Operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

Źródło finansowania: PROW na lata 2014-2020 
Zakres operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej  

Nazwa kryterium 
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne 

do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja 
UWAGA: Członek Rady LGD w ocenie każdego kryterium 

przyznaje jedynie punkty całkowite. Nie dopuszcza się ocen 
cząstkowych (ułamkowych). 

(1) (2) (3) 

1. Priorytetowe grupy 
Wnioskodawców 

Preferuje Wnioskodawców wskazanych w LSR jako grupa defaworyzowana ze 
względu na dostęp do rynku pracy, tj. na moment złożenia wniosku Wnioskodawca 
jest: 

 osobą długotrwale bezrobotną (pozostającą bez pracy powyżej 6 m-cy), i/lub 

 osobą bezrobotną w wieku 25 -34 lata, i/lub 

 kobietą, i/lub 

 osobą bezrobotną o niskich kwalifikacjach. 
 
Definicje: 
Osoba bezrobotna – zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt. 2 USTAWA z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Osoba bezrobotna o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie 
zawodowe lub niższe oraz osoba bez wykształcenia.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie zaświadczenia z PUP, kopii dowodu 
osobistego, kopii zaświadczenia/ świadectwa potwierdzającego wykształcenie. 

3 pkt – osoba długotrwale bezrobotna 
3 pkt – osoba bezrobotna w wieku 25 – 34 lata 
3 pkt – kobieta 
3 pkt – osoba bezrobotna o niskich kwalifikacjach 
0 pkt – Wnioskodawca spoza grupy defaworyzowanej 
 
Punkty sumują się w przypadku, gdy wnioskodawca 
spełnia kilka warunków jednocześnie. 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 12 pkt 

2. Charakter 
podejmowanej 
działalności 

Preferuje operacje, których celem jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w 
branżach priorytetowych z punktu widzenia LSR, tj. operacje rozwijające na obszarze 
LSR branże związane z działalnością produkcyjną lub usługową i/lub działalność w 
branży turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub ukierunkowanej na tworzenie zielonych 
miejsc pracy. 
  
Branże priorytetowe rozumie się jako następujące sekcje PKD: 
Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe – PRODUKCJA (wyłącznie działalności 
gospodarcze zgodne z wykazem PKD stanowiącym załącznik nr 1 do kryteriów 

2 pkt – w ramach operacji podejmowana jest działalność 
produkcyjna  
 
2 pkt – w ramach operacji podejmowana jest działalność 
związana z turystyką i/lub rekreacją  
 
1 pkt – w ramach operacji podejmowana jest działalność 
ukierunkowana na tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy 
(wykorzystujące zasoby naturalne obszaru LSR) 
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wyboru), 
Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi –
TURYSTYKA,  
Sekcja R – działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją – REKREACJA 
(wyłącznie działalności gospodarcze obejmujące Dział 90: Działalność twórcza 
związana z kulturą i rozrywką oraz Dział 93: Działalność sportowa, rozrywkowa i 
rekreacyjna). . 
 
Zielone miejsca pracy to planowane do utworzenia w ramach operacji miejsca pracy 
wykorzystujące zasoby naturalne obszaru LSR tj. bezpośrednio związane z ochroną 
środowiska i/lub ekologią np. pracownik zajmujący się pielęgnacją terenów zielonych, 
ekolog, architekt krajobrazu, etc.). Powyższe winno wynikać z nazwy stanowiska 
pracy oraz zakresu podstawowych obowiązków pracownika opisanych w 
biznesplanie.  
 
UWAGA: wsparcie w ramach LSR nie obejmuje działalności gospodarczych 
wykluczonych z ubiegania się o przyznanie pomocy wskazanych w §8. 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz handlu hurtowego i detalicznego. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz karty opisu 
operacji, biznesplanu wraz z załącznikami. 
 

 
0 pkt – w ramach operacji podejmowana jest inna 
działalność gospodarcza niż opisana w punktach powyżej 
 
Punkty sumują się w przypadku, gdy wnioskodawca 
spełnia kilka warunków jednocześnie. 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 3 pkt 

3. Zapotrzebowanie na 
oferowany w ramach 
operacji produkt i/lub 
usługę 

Ocenie podlega pomysł na biznes - na ile planowane przedsięwzięcie ma szansę 
powodzenia i jest pożądane na obszarze LSR w kontekście planowanych produktów 
lub usług.  

 
Kryterium jest subiektywną oceną członka Rady LGD w przedziale 0 – 6 pkt. 
Członkowie Rady LGD pozostawiają ślad rewizyjny przyznanej punktacji w postaci 
pisemnego uzasadnienia.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu 
oraz karty opisu operacji wraz z załącznikami. 

0 – 6 pkt 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 6 pkt 
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4. Wpływ operacji na 
osiągnięcie 
zakładanych celów i 
wskaźników LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia zakładanego w LSR wskaźnika 
rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach LSR”. 
 
Definicja: Kryterium uważa się za spełnione (2 pkt), gdy operacja generuje więcej niż 
jedno miejsce pracy - dające zatrudnienie nie tylko ubiegającemu się o 
dofinansowanie (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne).  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu 
oraz karty opisu operacji wraz z załącznikami. 

2 pkt – stworzenie minimum jednego dodatkowego miejsca 
pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) 
0 pkt–utworzenie 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne), w tym samozatrudnienie 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

5. Wkład operacji w 
realizację celów 
przekrojowych PROW 

Preferuje operacje, które w sposób bezpośredni pozytywnie wpływają na realizację 
celów przekrojowych, tj.: z zakresu ochrony środowiska i/ lub klimatu. 
 
Definicja:  

1. Kryterium uważa się za spełnione (2 pkt.), gdy zakres rzeczowy operacji, ma 
bezpośredni związek (przełożenie) na ochronę środowiska lub zmiany 
klimatu.  

2. W pozostałych  przypadkach (wpływ pośredni) uznaje się, że jest to operacja 
o neutralnym wpływie na środowisko naturalne i/lub zagadnienia związane 
ze zmianami klimatu (0 pkt.). 
 

Członkowie Rady LGD dokonają subiektywnej oceny informacji przedstawionych 
przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją pozostawiając 
wówczas ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomoc, biznesplanu oraz 
karty opisu operacji wraz z załącznikami. 

2 pkt – operacja ma bezpośredni pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne i/lub zagadnienia związane ze 
zmianami klimatu. 
 
0 pkt – operacja o neutralnym wpływie na środowisko 
naturalne i/lub zagadnienia związane ze zmianami klimatu 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

6. Innowacyjność 

 
Preferuje operacje innowacyjne (oryginalne w skali lokalnej). 
 
Definicja: Innowacja rozumiana jako: 
― dostarczenie usługi lub produktu (w tym turystycznego), 
― i/lub zrealizowanie inwestycji, 
― i/lub nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, 
― i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji / świadczenia usługi, 
― i/lub rozwój nowych rynków zbytu 
dotychczas nieznanych/ niestosowanych na obszarze LSR. 

1 pkt – projekt innowacyjny 
0 pkt – projekt nieinnowacyjny 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 1 pkt 
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Członkowie Rady LGD dokonają subiektywnej oceny informacji przedstawionych 
przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją pozostawiając 
wówczas ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu 
oraz karty opisu operacji wraz z załącznikami. 
 

7. Gotowość techniczna 
operacji do realizacji  

Ocenie podlega czy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele inwestycji (jeśli dotyczy), posiada wymaganą 
dokumentację techniczną i projektową, wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i 
pozwolenia administracyjne. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, karty opisu 
operacji oraz załączników potwierdzających spełnienie kryterium (jeśli dotyczy). 
 

5 pkt – operacja przygotowana do realizacji 
0 pkt – operacja nieprzygotowana do realizacji 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 5 pkt 

 

8. Lokalizacja 
uruchamianej 
działalności 
gospodarczej 

Preferuje wnioskodawców lokalizujących miejsce prowadzenia działalności w 
miejscowości charakteryzującej się jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia na 
obszarze LSR. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie opracowania własnego LGD przygotowanego 
w oparciu o dane PUP w Nakle nad Notecią – stopa bezrobocia na obszarze 
poszczególnych miejscowości LSR wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

3 pkt – miejscowości od 1 do 40 miejsca na liście LGD 
2 pkt – miejscowości od 41 do 80 miejsca na liście LGD 
1 pkt – miejscowości od 81 miejsca na liście LGD 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 1 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 3 pkt 

9. Wpływ realizacji 
operacji na promocję 
LSR i LGD 

Preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD. 
 
Definicja: Kryterium uważa się za spełnione, gdy w ramach budżetu operacji 
(biznesplan tabela: zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji 
operacji) ujęto koszty związane z działaniami promocyjnymi tj. koszty tablicy, 
banneru, roll-up, potykaczka, naklejki wielkoformatowej, etc.  
 
Wyjaśnienie: kryterium nie jest tożsame z obowiązkiem informowania i 
rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, o którym mowa w 
Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

2 pkt – operacja zakłada koszty związane z promocją 
realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 
 
0 pkt – operacja nie zakłada kosztów promocji realizacji 
przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 
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Kryterium weryfikowane na podstawie biznesplanu. 

10. Doradztwo biura LGD 

Preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa Biura LGD w zakresie 
przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. 
 
Kryterium uważa się za spełnione, gdy Wnioskodawca, pełnomocnik (pełnomocnictwo 
notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o przyznanie pomocy jako osoba do 
kontaktu korzystał z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD (kontakt 
osobisty) lub też uczestniczył w szkoleniu z zakresu przygotowania wniosków o 
przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  
 
Definicja: Doradztwo indywidualne - doradztwo świadczone, w formie bezpośredniej, 
tzn. Wnioskodawca osobiście korzysta z usługi sklasyfikowanej przez LGD jako 
usługa konsultacyjna, co korzystający z usługi potwierdza własnoręcznym podpisem 
na Formularzu wykonania usługi doradczej.  
Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o 
przyznanie pomocy, a tym samym uzyskania 2 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów 
wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o przyznanie pomocy, który wypełniony 
został przez Wnioskodawcę.  

Niespełnienie wymogu „pracy nad wnioskiem”, klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę 
informacyjną, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania punktów w 
ramach przedmiotowego kryterium. O klasyfikacji zakresu udzielonego doradztwa 
decyduje pracownik biura LGD  
 
UWAGA: LGD w okresie trwania naboru zastrzega sobie możliwości ograniczenia 
świadczonego doradztwa indywidualnego do konkretnego terminu.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji LGD (karta udzielonego 
doradztwa, lista obecności ze szkolenia, rejestr wydanych zaświadczeń).  

2 pkt – Wnioskodawca korzystał z bezpośredniego 
(indywidualnego) doradztwa LGD w zakresie sporządzania 
wniosku o przyznanie pomocy 
 
2 pkt – Wnioskodawca ukończył szkolenie z zakresu 
sporządzania wniosku o przyznanie pomocy  
 
0 pkt – Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD w 
zakresie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy  
 
Punkty sumują się w przypadku, gdy Wnioskodawca 
spełnia kilka warunków jednocześnie. 

 
Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 4 pkt 

Maksymalna liczba punktów 40 punktów 

Minimum punktowe niezbędne do wyboru operacji przez LGD 18 punktów 

UWAGA:  
1. Członek Rady LGD oceniając kryteria wg punktacji określonej w kol 3. każdorazowo przyznaje punkty całkowite. Nie dopuszcza się ocen cząstkowych 

(ułamkowych) np. ½, 1 ½, etc. 
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2. Wnioskodawca (jeśli dotyczy) winien załączyć dokumenty wskazane w Kolumnie 2 powyższej tabeli. Brak dokumentu powoduje przyznanie przez członka 
Rady LGD 0 pkt. w danym kryterium.  

3. W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 
a. data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

 

Opis powiązania kryteriów z diagnozą:  
Kryterium 1 Priorytetowe grupy Wnioskodawców – preferuje wskazane w LSR grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy (głównie osoby 
bezrobotne) – diagnoza: mało miejsc pracy, wysoki poziom bezrobocia, trudności w dostępie do rynku pracy kobiet czy osób młodych oraz osób o niskich 
kwalifikacjach i długotrwale bezrobotnych, 
Kryterium 2 Charakter podejmowanej działalności – odniesienie do działalności związanej z turystyką i rekreacją – diagnoza: mało miejsc noclegowych,  
Kryterium 4 Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników LSR – preferencje dla tworzących dodatkowe miejsca pracy – diagnoza: mało miejsc 
pracy, wysokie bezrobocie, 
Kryterium 8 Lokalizacja uruchamianej działalności gospodarczej – preferencje dla operacji lokalizowanych w miejscowościach o dużym natężeniu zjawiska 
bezrobocie (niwelowanie zjawiska) – diagnoza: wysoki poziom bezrobocia. 
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: patrz. kryterium 4 Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i 
wskaźników LSR. 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA I LSR – PRZEDSIĘBIORCZA DOLINA NOTECI 

Operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

Źródło finansowania: PROW na lata 2014-2020 
Zakres operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej 

Nazwa kryterium 
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do 

spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja 
UWAGA: Członek Rady LGD w ocenie każdego 

kryterium przyznaje jedynie punkty całkowite. Nie 
dopuszcza się ocen cząstkowych (ułamkowych). 

(1) (2) (3) 

1. Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji projektów o 
charakterze podobnym do zakresu realizowanej operacji. Doświadczenie liczone 5 lat od 
dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.  
 
Definicja: Projekt zrealizowany to projekt skutecznie rozliczony (wpłynęła płatność 
końcowa/ostateczna, złożono wniosek o płatność/sprawozdanie z realizacji projektu, itp.). 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o przyznanie pomocy, karty opisu 
operacji oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie np. umów, kopii zleceń 
płatności, itp. 

2 pkt – z doświadczeniem 
0 pkt – bez doświadczenia 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

2. Funkcjonowanie 
firmy na rynku 

Preferuje Wnioskodawców doświadczonych w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia. 
 
WYJAŚNIENIE: w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania 
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki opisane w kryterium powinny 
być spełnione przez każdego ze wspólników tej spółki z osobna. 
 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie danych z rejestrów publicznych: Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 

2 pkt – podmiot prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą na obszarze LSR 
powyżej 5 lat 
1 pkt – podmiot prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą na obszarze LSR 
powyżej 2 do 5 lat włącznie 
0 pkt – podmiot prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą na obszarze LSR do 2 
lat włącznie 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

3. Charakter rozwijanej 
działalności 

Preferuje operacje rozwijające na obszarze LSR branże związane z działalnością 
produkcyjną, usługową i/lub działalność w branży turystycznej i/lub rekreacyjnej.  
 

4 pkt – w ramach operacji podejmowana/ 
rozwijana jest działalność produkcyjna  
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Branże priorytetowe rozumie się jako następujące sekcje PKD: 
Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe – PRODUKCJA (wyłącznie działalności 
gospodarcze zgodne z wykazem PKD stanowiącym załącznik nr 1 do kryteriów wyboru), 
Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi –
TURYSTYKA,  
Sekcja R – działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją – REKREACJA (wyłącznie 
działalności gospodarcze obejmujące Dział 90: Działalność twórcza związana z kulturą i 
rozrywką oraz Dział 93: Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna). . 
 
UWAGA: wsparcie w ramach LSR nie obejmuje działalności gospodarczych 
wykluczonych z ubiegania się o przyznanie pomocy wskazanych w §8. 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 
handlu hurtowego i detalicznego. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz karty opisu 
operacji, biznesplanu wraz z załącznikami. 
 

2 pkt – w ramach operacji podejmowana/ 
rozwijana jest działalność związana z turystyką 
i/lub rekreacją  
 
0 pkt – w ramach operacji podejmowana/ 
rozwijana jest inna działalność gospodarcza niż 
opisana w punktach powyżej.  
 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 4 pkt 

4. Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa 

Ocenie podlega w jaki sposób realizacja operacji wpłynie na wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa. 
Członek Rady dokonuje oceny na podstawie analizy marketingowej opisanej w 
biznesplanie, biorąc pod uwagę m.in. lokalne uwarunkowania rynku, ofertę konkurencji, 
potrzeby klientów.  
Członkowie Rady LGD pozostawiają ślad rewizyjny przyznanej punktacji w postaci 
pisemnego uzasadnienia.  
 
Kryterium jest subiektywną oceną członka Rady LGD w przedziale 0 – 6 pkt.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz 
karty opisu operacji wraz z załącznikami. 

0 – 6 pkt 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 6 pkt 
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5. Wpływ operacji na 
osiągnięcie 
zakładanych celów i 
wskaźników LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do osiągniecia zakładanego w LSR wskaźnika 
rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach LSR”. 
 
Kryterium zakłada zatem preferencje dla operacji generujących więcej niż jedno miejsce 
pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne). Osoba, dla której zostanie utworzone 
to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz 
karty opisu operacji wraz z załącznikami.  

 
3 pkt – 2,5 etatu i więcej (min. 3 miejsca pracy)  
2 pkt – min. 2 etaty (min. 2 miejsca pracy)  
1 pkt –  min. 1,5 etatu (min. 2 miejsca pracy) 
0 pkt –  mniej niż 1,5 etatu  
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 3 pkt 

 
 
 
 

6. Wysokość 
wnioskowanej 
pomocy 

Preferuje operacje o większej wnioskowanej kwocie pomocy. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. 

4 pkt – kwota wnioskowana powyżej 100 000 zł 
2 pkt – kwota wnioskowana od 50 000 zł do 
100 000 zł włącznie 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 4 pkt 

7. Wysokość wkładu 
własnego 
Wnioskodawcy 

Kryterium preferuje operacje o wkładzie własnym Wnioskodawcy przekraczającym 
intensywność pomocy przewidzianej w ramach Przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Dolina 
Noteci 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz karty opisu 
operacji wraz z załącznikami. 

4 pkt – wkład własny jest wyższy od 
wymaganego wkładu minimalnego o 10% i więcej 
 
2 pkt – wkład własny jest wyższy od 
wymaganego wkładu minimalnego o mniej niż 
10% 
 
0 pkt – wkład własny jest równy minimalnemu 
wymaganemu w ramach przedsięwzięcia 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 4 pkt 

8. Wkład operacji w 
realizację celów 
przekrojowych 
PROW 

Preferuje operacje, które w sposób bezpośredni pozytywnie wpływają na realizację celów 
przekrojowych, tj.: z zakresu ochrony środowiska i/ lub klimatu. 
 
Definicja:  

1. Kryterium uważa się za spełnione (2 pkt.), gdy zakres rzeczowy operacji, ma 
bezpośredni związek (przełożenie) na ochronę środowiska lub zmiany klimatu.  

2 pkt – operacja ma bezpośredni pozytywny 
wpływ na środowisko naturalne i/lub zagadnienia 
związane ze zmianami klimatu. 
 
0 pkt – operacja o neutralnym wpływie na 
środowisko naturalne i/lub zagadnienia związane 
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2. W pozostałych  przypadkach (wpływ pośredni) uznaje się, że jest to operacja o 
neutralnym wpływie na środowisko naturalne i/lub zagadnienia związane ze 
zmianami klimatu (0 pkt.). 
 

Członkowie Rady LGD dokonają subiektywnej oceny informacji przedstawionych przez 
wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją pozostawiając wówczas ślad 
rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomoc, biznesplanu oraz karty 
opisu operacji wraz z załącznikami. 

ze zmianami klimatu 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

9. Innowacyjność 

 
Preferuje operacje innowacyjne (oryginalne w skali lokalnej). 
 
Definicja: Innowacja rozumiana jako: 
― dostarczenie usługi lub produktu (w tym turystycznego), 
― i/lub zrealizowanie inwestycji, 
― i/lub nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, 
― i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji / świadczenia usługi, 
― i/lub rozwój nowych rynków zbytu 
dotychczas nieznanych/ niestosowanych na obszarze LSR. 
 
Członkowie Rady LGD dokonają subiektywnej oceny informacji przedstawionych przez 
wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją pozostawiając wówczas ślad 
rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz 
karty opisu operacji wraz z załącznikami. 

2 pkt – projekt innowacyjny 
0 pkt – projekt nieinnowacyjny 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

10. Gotowość 
techniczna operacji 
do realizacji 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele inwestycji (jeśli dotyczy), posiada wymaganą 
dokumentację techniczną i projektową, wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i 
pozwolenia administracyjne. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, karty opisu operacji 
oraz załączników potwierdzających spełnienie kryterium (jeśli dotyczy). 

5 pkt – operacja przygotowana do realizacji 
0 pkt – operacja nieprzygotowana do realizacji 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 5 pkt 
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11. Lokalizacja operacji 

Preferuje Wnioskodawców realizujących operacje w miejscowości charakteryzującej się 
jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia na obszarze LSR. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie opracowania własnego LGD przygotowanego w 
oparciu o dane PUP w Nakle nad Notecią - stopa bezrobocia na obszarze poszczególnych 
miejscowości LSR wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

3 pkt – miejscowości od 1 do 40 miejsca na liście 
LGD 
2 pkt – miejscowości od 41 DO 80 miejsca na 
liście LGD 
1 pkt – miejscowości od 81 miejsca na liście LGD 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 1 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 3 pkt 

12. Wpływ realizacji 
operacji na 
promocję LSR i 
LGD 

Preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD. 
 
Definicja: Kryterium uważa się za spełnione, gdy w ramach operacji ujęto koszty związane 
z działaniami promocyjnymi tj. koszty tablicy, banneru, roll-up, potykacza, naklejki 
wielkoformatowej, etc.  
 
Wyjaśnienie 1: kryterium nie jest tożsame z obowiązkiem informowania i 
rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, o którym mowa 

Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji 
znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  
Wyjaśnienie 2 - Wnioskodawca winien ująć przedmiotowe koszty promocji w kosztach 
niekwalifikowalnych operacji.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu. 

2 pkt – operacja zakłada koszty związane z 
promocją realizacji przedsięwzięcia w ramach 
LSR i udziale LGD 
 
0 pkt – operacja nie zakłada kosztów promocji 
realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale 
LGD 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

13. Doradztwo biura 
LGD 

Preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa Biura LGD w zakresie 
przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. 
 
Kryterium uważa się za spełnione, gdy Wnioskodawca, pełnomocnik (pełnomocnictwo 
notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o przyznanie pomocy jako osoba do kontaktu 
korzystał z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD (kontakt osobisty) lub też 
uczestniczył w szkoleniu z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w 
zakresie rozwijania działalności gospodarczej.  
 
Definicja: Doradztwo indywidualne - doradztwo świadczone, w formie bezpośredniej, tzn. 
Wnioskodawca osobiście korzysta z usługi sklasyfikowanej przez LGD jako usługa 
konsultacyjna, co korzystający z usługi potwierdza własnoręcznym podpisem na 
Formularzu wykonania usługi doradczej.  

2 pkt – Wnioskodawca korzystał z 
bezpośredniego (indywidualnego) doradztwa 
LGD w zakresie sporządzania wniosku o 
przyznanie pomocy,  
 
2 pkt – Wnioskodawca ukończył szkolenie z 
zakresu sporządzania wniosku o przyznanie 
pomocy,  
 
0 pkt – Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 
LGD w zakresie sporządzania wniosku o 
przyznanie pomocy  
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Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie 
pomocy, a tym samym uzyskania 2 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, jest praca 
z doradcą nad Wnioskiem o przyznanie pomocy, który wypełniony został przez 
Wnioskodawcę.  

Niespełnienie wymogu „pracy nad wnioskiem”, klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę 
informacyjną, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania punktów w ramach 
przedmiotowego kryterium. O klasyfikacji zakresu udzielonego doradztwa decyduje 
pracownik biura LGD  
 
UWAGA: LGD w okresie trwania naboru zastrzega sobie możliwości ograniczenia 
świadczonego doradztwa indywidualnego do konkretnego terminu.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji LGD (karta udzielonego doradztwa, 
lista obecności ze szkolenia, rejestr wydanych zaświadczeń).  

Punkty sumują się w przypadku, gdy 
Wnioskodawca spełnia kilka warunków 
jednocześnie. 

 
Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 4 pkt 

Maksymalna liczba punktów 43 punkty 

Minimum punktowe niezbędne do wyboru operacji przez LGD 21 punktów 

UWAGA:  
1. Członek Rady LGD oceniając kryteria wg punktacji określonej w kol 3. każdorazowo przyznaje punkty całkowite. Nie dopuszcza się ocen cząstkowych (ułamkowych) 

np. ½, 1 ½, etc. 

2. Wnioskodawca (jeśli dotyczy) winien załączyć dokumenty wskazane w Kolumnie 2 powyższej tabeli. Brak dokumentu powoduje przyznanie przez członka Rady LGD 
0 pkt. w danym kryterium.  

3. W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 
a. w pierwszej kolejności – wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy, tj. Wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach 

kwalifikowalnych zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych, 
b. w drugiej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

Opis powiązania kryteriów z diagnozą:  
Kryterium 3 Charakter rozwijanej działalności – odniesienie do działalności związanej z turystyką i rekreacją – diagnoza: mało miejsc noclegowych,  
Kryterium 5 Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników LSR – preferencje dla tworzących dodatkowe miejsca pracy – diagnoza: mało miejsc pracy, 
wysokie bezrobocie, 
Kryterium 11 Lokalizacja operacji – preferencje dla operacji lokalizowanych w miejscowościach o dużym natężeniu zjawiska bezrobocie (niwelowanie zjawiska) – 
diagnoza: wysoki poziom bezrobocia, 
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: patrz. kryterium 5 Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i 
wskaźników LSR. 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA IV LSR 

– INFRASTRUKTURA DLA WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO  
 

 
Operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 
Źródło finansowania: RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś 7)  
 

Nazwa kryterium 
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do 

spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja 

UWAGA: Członek Rady LGD w ocenie każdego 
kryterium przyznaje jedynie punkty całkowite. Nie 
dopuszcza się ocen cząstkowych (ułamkowych). 

(1) (2) (3) 

1. Wpływ na aktywizację 
lokalnej społeczności 

Preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do aktywizacji społeczno-
zawodowej lokalnych środowisk. Kryterium jest subiektywną oceną członka Rady.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz Karty opisu operacji 
wraz z załącznikami, zawierających wskazanie jakie działania o charakterze aktywizacji 
społecznej lub społeczno-zawodowej realizowane będą na rzecz lub przez mieszkańców w 
oparciu o rewitalizowaną infrastrukturę. 

0 – 5 pkt 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 5 pkt 

2. Powiązanie z 
przedsięwzięciem Aktywna 
Integracja w Dolinie Noteci 

Preferuje operacje powiązane z projektami finansowanymi w ramach przedsięwzięcia III LSR: 
Aktywna Integracja w Dolinie Noteci (źródło finansowania Oś 11 RPO WK-P na lata 2014-
2020).  

1 pkt – projekt powiązany z co najmniej 1 
projektem w ramach przedsięwzięcia LSR 
Aktywna Integracja w Dolinie Noteci 
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Definicja: Powiązanie z projektami może dotyczyć projektów objętych grantami  
zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego LGD. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz Karty opisu operacji 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium (kopia umowy Grantobiorcy z 
LGD, sprawozdanie z realizacji projektu objętego grantem). 
Realizatorem projektu objętego grantem może być zarówno podmiot ubiegający się o 
dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia IV LSR jak i inny podmiot realizujący projekt objęty 
grantem na rzecz danej społeczności.  
 
Projekty planowane do realizacji = na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zawarto z LGD  
umowę na realizację projektu objętego grantem w ramach EFS. 

 
0 pkt – projekt niepowiązany z innym projektem 
w ramach przedsięwzięcia Aktywna Integracja w 
Dolinie Noteci  
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 1 pkt 

3. Gotowość techniczna 
operacji do realizacji 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele inwestycji, posiada wymaganą dokumentację 
techniczną i projektową, wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
administracyjne. 
9 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz Karty opisu operacji z 
załącznikami oraz dodatkowo oświadczeniem Wnioskodawcy o gotowości technicznej do 
realizacji operacji. Brak oświadczenia (jako odrębnego załącznika) powoduje nieprzyznanie 
punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  

5 pkt – operacja przygotowana do realizacji 
0 pkt – operacja nieprzygotowana do realizacji 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 5 pkt 

4. Wysokość wkładu 
własnego Wnioskodawcy 

Kryterium preferuje operacje o wkładzie własnym Wnioskodawcy przekraczającym 
intensywność pomocy przewidzianej w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura dla Włączenia 
Społecznego. 
 
Definicja: Poziom dofinansowania operacji wyliczany jest w odniesieniu do kosztów 
kwalifikowalnych. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. 

2 pkt – poziom dofinansowania poniżej 70% 
1 pkt – poziom dofinansowania w przedziale od 
70% do 85% 
0 pkt – poziom dofinansowania równy 85%  
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 
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5. Wpływ operacji na 
osiągnięcie zakładanych 
celów i wskaźników LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia zakładanego w LSR wskaźnika produktu 
„liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach” w 
jak najkrótszym czasie. 
 
Definicja: Okres realizacji operacji = okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 
dofinansowane projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 (od…do…) - patrz: Planowany 
termin rozpoczęcia realizacji projektu oraz Planowany termin zakończenia realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie.   

2 pkt – Wnioskodawca zakłada osiągnięcie 
wskaźnika w okresie realizacji projektu 
trwającym nie dłużej niż 12 m-cy 
0 pkt – Wnioskodawca zakłada osiągnięcie 
wskaźnika w okresie realizacji projektu 
trwającym powyżej 12 m-cy 

 
Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

6. Innowacyjność 

Preferuje operacje innowacyjne (oryginalne w skali lokalnej). 
Definicja: Innowacja rozumiana jako: 
― zrealizowanie inwestycji 
― i/lub nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców 
― i/lub wykorzystanie technologii 
dotychczas nie znanych/stosowanych na obszarze LSR.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz Karty opisu operacji 
wraz z załącznikami. 

1 pkt – projekt innowacyjny 
0 pkt – projekt nieinnowacyjny 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 1 pkt 

7. Wpływ realizacji operacji 
na promocję LSR i LGD 

Preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD. 
 
Definicja: Kryterium uważa się za spełnione, gdy w ramach wydatków operacji ujęto koszty 
związane z oznaczeniem inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach 
LSR i udziale LGD. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz Karty opisu operacji 
wraz z załącznikami. 

2 pkt – promocja poprzez oznaczenie inwestycji 
tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia 
w ramach LSR i udziale LGD 
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LSR i 
LGD 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

Maksymalna liczba punktów 18 pkt. 

Minimum punktowe niezbędne do wyboru operacji przez LGD 10 pkt. 

UWAGA:  
1. Członek Rady LGD oceniając kryteria wg punktacji określonej w kol 3. każdorazowo przyznaje punkty całkowite. Nie dopuszcza się ocen cząstkowych (ułamkowych) 

np. ½, 1 ½, etc. 

2. Wnioskodawca (jeśli dotyczy) winien załączyć dokumenty wskazane w Kolumnie 2 powyższej tabeli. Brak dokumentu powoduje przyznanie przez członka Rady 
LGD 0 pkt. w danym kryterium.  

3. W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 
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a. w pierwszej kolejności – wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy, tj. Wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach 
kwalifikowalnych zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych, 

b. w drugiej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  
 

Opis powiązania kryteriów z diagnozą:  
Kryterium 1 Wpływ na aktywizację lokalnej społeczności – preferencje dla operacji w znacznym stopniu angażujących mieszkańców do działań – diagnoza: mała aktywność 
mieszkańców (aktywni są wciąż ci sami), 
Kryterium 2 Powiązanie z przedsięwzięciem Aktywna Integracja w Dolinie Noteci – preferencje dla operacji powiązanych z inicjatywami realizowanymi na rzecz mieszkańców: 
diagnoza: mała aktywność mieszkańców, wiele osób korzystających z pomocy społecznej, ubóstwo (prowadzące do wykluczenia), 
Kryterium 3 Gotowość techniczna operacji do realizacji – warunkuje realizację inwestycji – diagnoza: wiele obszarów zdegradowanych wymagających odnowienia 
(rewitalizacji), 
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: patrz. kryterium 5 Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników 
LSR. 
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA V LSR – INFRASTRUKTURA DLA LOKALNYCH 
INICJATYW  
Operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  
 
Źródło finansowania: PROW na lata 2014-2020  

Nazwa kryterium 
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do 

spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja 
UWAGA: Członek Rady LGD w ocenie każdego 

kryterium przyznaje jedynie punkty całkowite. Nie 
dopuszcza się ocen cząstkowych (ułamkowych). 

(1) (2) (3) 

1. Miejsce realizacji 
operacji 

Preferuje operacje realizowane (lokalizacja inwestycji) w miejscowościach zamieszkałych 
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie danych urzędów gmin dot. ewidencji ludności  – 
liczba osób zamieszkałych (stan na 31.12.2013 r.). 
Uwaga: Wnioskodawca winien przedłożyć stosowne zaświadczenie w powyższym 
zakresie. W przypadku braku zaświadczenia uznaje się, że operacja nie spełnia kryterium.  

2 pkt – lokalizacja inwestycji w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 
0 pkt – lokalizacja inwestycji w miejscowości 
zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i więcej 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

2. Wpływ na 
aktywizację lokalnej 
społeczności 

Preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do aktywizacji lokalnych 
środowisk tzn. opis zawarty przez Wnioskodawcę powinien jasno wskazywać jak 
powstała/zmodernizowana infrastruktura wpłynie na aktywność mieszkańców, jakiego 
rodzaju przedsięwzięcia będą mogły być realizowane w oparciu o przedmiotową 
infrastrukturę w kontekście jej głównych użytkowników.  
 
Kryterium jest subiektywną oceną członka Rady LGD w przedziale 0 – 4 pkt. 
Członkowie Rady LGD pozostawiają ślad rewizyjny przyznanej punktacji w postaci 
pisemnego uzasadnienia.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie opisu we wniosku o przyznanie pomocy i karty opisu 
operacji wraz z załącznikami. 

0 – 4 pkt 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 4 pkt 
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3. Powiązanie z 
lokalnymi 
inicjatywami 

Preferuje operacje powiązane z innymi inicjatywami realizowanymi na rzecz mieszkańców 
danej miejscowości w okresie ostatnich 5-ciu lat (wyjaśnienie: 5 lat liczone od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy).  
 
Definicje:  
1 Inicjatywy powiązane to projekty zrealizowane lub realizowane przez podmioty z 

obszaru LSR. 
2 Projekt zrealizowany to projekt skutecznie rozliczony (wpłynęła płatność 

końcowa/ostateczna, złożono wniosek o płatność/sprawozdanie z realizacji projektu, 
itp.). 

3 Projekt realizowany to projekt, na realizację którego zawarto umowę o 
dofinansowanie.  

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy i karty opisu operacji 
oraz kopii dokumentów potwierdzających realizację inicjatyw np. umów, kopii zleceń 
płatności, sprawozdań, wycinków prasowych, kronik, itp. 

2 pkt – powiązany z przynajmniej 2 lokalnymi 
inicjatywami 
1 pkt – powiązany z 1 lokalną inicjatywą  
0 pkt – projekt niepowiązany z żadną lokalną 
inicjatywą 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

4. Gotowość 
techniczna operacji 
do realizacji 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele inwestycji, posiada wymaganą dokumentację 
techniczną i projektową, wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
administracyjne. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy i karty opisu operacji 
wraz załącznikami. 

5 pkt – operacja przygotowana do realizacji 
0 pkt – operacja nieprzygotowana do realizacji 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 5 pkt 

5. Wpływ operacji na 
osiągnięcie 
zakładanych celów i 
wskaźników LSR 

Preferuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia zakładanego w LSR wskaźnika 
produktu: 

 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej dofinansowanych w ramach LSR, lub  

 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej 
dofinansowanych w ramach LSR 

w jak najkrótszym czasie. 
  
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy - patrz punkt 
Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc / rok).  

1 pkt – Wnioskodawca zakłada złożenie wniosku o 
płatność (płatność końcowa) w terminie do 
30.06.2020 r. włącznie  
0 pkt – Wnioskodawca zakłada złożenie wniosku o 
płatność (płatność końcowa) w terminie po 
30.06.2020 r.  

 
Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 1 pkt 

6. Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 

Preferuje operacje odnoszące się do kwestii horyzontalnych PROW, tj. w ramach których 
zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub klimatu. 
 
Członkowie Rady LGD dokonają subiektywnej oceny informacji przedstawionych przez 

1 pkt – operacja z zastosowaniem rozwiązań 
prośrodowiskowych i/lub służących ochronie klimatu 
 
0 pkt – operacja o neutralnym wpływie na 



21 | S t r o n a  

 

wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją pozostawiając wówczas ślad 
rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i karty opisu operacji 
wraz z załącznikami. 

środowisko naturalne i/lub zmiany klimatu 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 1 pkt 

7. Wysokość wkładu 
własnego 
Wnioskodawcy 

Kryterium preferuje operacja o wkładzie własnym Wnioskodawcy przekraczającym 
intensywność pomocy przewidzianej w ramach Przedsięwzięcia infrastruktura dla lokalnych 
Inicjatyw. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy i karty opisu operacji 
wraz załącznikami. 

4 pkt - wkład własny jest wyższy od wymaganego 
wkładu minimalnego o 10% i więcej 
2 pkt – wkład własny jest wyższy od wymaganego 
wkładu minimalnego o mniej niż 10% 
% 
0 pkt – wkład własny jest równy minimalnemu 
wymaganemu w ramach przedsięwzięcia 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 4 pkt 

8. Wpływ realizacji 
operacji na 
promocję LSR i 
LGD 

 
Preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD.  
 
Definicja: Kryterium uważa się za spełnione, gdy w ramach budżetu operacji (koszty 
niekwalifikowalne) ujęto koszty związane z działaniami promocyjnymi – tablica 
informacyjna.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy i karty opisu operacji 
wraz załącznikami. 

 
2 pkt – promocja poprzez oznaczenie inwestycji 
tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w 
ramach LSR i udziale LGD 
 
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LSR i LGD 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt 

9. Doradztwo biura 
LGD 

Preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa Biura LGD w zakresie 
przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. 
 
Definicja: Kryterium uważa się za spełnione, gdy Wnioskodawca, pełnomocnik 
(pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o przyznanie pomocy jako 
osoba do kontaktu korzystał z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD (kontakt 
osobisty) i/lub uczestniczył w szkoleniu z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie 
pomocy dla Przedsięwzięcia Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji LGD (karta udzielonego doradztwa, 
lista obecności ze szkolenia, rejestr wydanych zaświadczeń). 

2 pkt – Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 
w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie 
pomocy. 
 
2 pkt – Wnioskodawca korzystał ze szkolenia w 
zakresie sporządzania wniosku o przyznanie 
pomocy. 
 
0 pkt – Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 
LGD lub szkolenia na etapie sporządzania wniosku 
o przyznanie pomocy 
 
Punkty sumują się w przypadku, gdy 
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Wnioskodawca spełnia kilka warunków 
jednocześnie. 
 

Min punktowe w ramach kryterium: 0 pkt 
Max punktowe w ramach kryterium: 4 pkt 

Maksymalna liczba punktów 25 punktów 

Minimum punktowe niezbędne do wyboru operacji przez LGD 12 punktów 

 
 
UWAGA:  
1. Członek Rady LGD oceniając kryteria wg punktacji określonej w kol 3. każdorazowo przyznaje punkty całkowite. Nie dopuszcza się ocen cząstkowych (ułamkowych) np. 

½, 1 ½, etc. 

2. Wnioskodawca (jeśli dotyczy) winien załączyć dokumenty wskazane w Kolumnie 2 powyższej tabeli. Brak dokumentu powoduje przyznanie przez członka Rady LGD 
0 pkt. w danym kryterium.  

3. W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 
a. w pierwszej kolejności – wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy, tj. Wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach 

kwalifikowanych zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych,  
b. w drugiej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

Opis powiązania kryteriów z diagnozą:  
Kryterium 2 Wpływ na aktywizację lokalnej społeczności – preferencje dla operacji w znacznym stopniu przyczyniających się do rozwoju lokalnych inicjatyw – diagnoza: 
mała aktywność mieszkańców (aktywni są wciąż ci sami), 
Kryterium 4 Gotowość techniczna operacji do realizacji – warunkuje realizację inwestycji – diagnoza: niedostateczny dostęp do infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturowej,  
Kryterium 5 Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników LSR – preferencje dla operacji w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 
diagnoza: dogodne warunki do rozwoju turystyki, słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, 
Kryterium 6 Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub klimatu – diagnoza: niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: patrz. kryterium 5 Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i 
wskaźników LSR. 

 
 


