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Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2019 Zarządu Stowarzyszenia  

„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 29.01.2019 r. 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów  
 
Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji 
Kryteria wyboru operacji zostały określone łącznie z zasadami procedur wyboru w procesie partycypacji lokalnej społeczności. Kryteria zostały opracowane dla poszczególnych 
przedsięwzięć, z uwzględnieniem specyficznych wymogów i zasad horyzontalnych w poszczególnych programach. Ostateczny kształt kryteriów został ustanowiony w procesie 
prac zespołu partycypacyjnego, który pracował nad propozycją zespołu roboczego ds. procedur oraz w oparciu o zebrane uwagi i opinie zespołów tematycznych z różnych 
sektorów.  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. W odniesieniu do przedsięwzięć z celu 1 
zostało w kryteriach podniesione znaczenie – wsparcia dla osób z grup defaworyzowanych oraz zdefiniowanych jako zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
innowacyjny charakter operacji oraz realizację celów środowiskowych lub klimatycznych. 
Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji 
Wszelkich zmian kryteriów LGD będzie dokonywać w wyniku prowadzonych działań monitorujących i ewaluacyjnych. Jeśli okaże się, że kryteria są nieefektywne, sprawiają 
trudności oceniającym lub / i wnioskodawcom zostaną zmienione. Projekt zmian zostanie opracowany przez zespół roboczy ds. LSR, w skład którego wchodzą członkowie 
Zarządu i pracownicy Biura LGD, a następnie poddany konsultacjom społecznym trwającym od 7 do 14 dni. Konsultacje będą w formie co najmniej jednego spotkania 
konsultacyjnego oraz poprzez konsultacje online za pomocą formularza konsultacyjnego. Zgłoszone uwagi do kryteriów zostaną przeanalizowane pod kątem przyjęcia lub 
odrzucenia wraz z uzasadnieniem przez zespół roboczy w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia konsultacji. Ostateczną wersję kryteriów zatwierdzi Zarząd LGD. 
Następnie zatwierdzone zmiany kryteriów zostaną zgłoszone do Samorządu Województwa do akceptacji. Zarząd LGD może także przyjąć zmiany do kryteriów wynikające 
z uwag wniesionych przez Samorząd Województwa bez procesu konsultacji społecznych w sytuacji, gdy zmiany mają charakter formalny i uzupełniający lub wynikają 
ze zmian ram prawnych. 
Schemat procedury zmian kryteriów wyboru operacji: 

 
- kryterium kluczowe – decyduje o miejscu na liście operacji wybranych w sytuacji równej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny operacji wg. kryteriów wyboru w odniesieniu 
do przedsięwzięć gdzie nie ma kryterium „Wkład własny wnioskodawcy” 
 
 

1. Identyfikacja 
potrzeby zmiany 
kryteriów wyboru

2. Przygotowanie 
projektu zmiany 
kryteriów wyboru

3. Przedstawienie 
projektu zmian do 

konsultacji 
społecznych 

4. Analiza uwag z 
konsultacji 

społecznych 

5. Zatwierdzenie 
zmian kryteriów 

wyboru

6. Zgłoszenie 
zmian kryteriów 

wyboru do 
akceptacji SW
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Kryteria wyboru operacji w poszczególnych przedsięwzięciach: 

Nazwa przedsięwzięcia  1.1.1.   „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ”  - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU 

Zgodność z celem ogólnym:   
1. Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku  

 

Zgodność z celem szczegółowym: 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy , w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku 

Zgodność z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w PROW 
2014-2020  

Określone w Rozporządzeniu 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 
[Zakres pomocy] 2) rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
przez: 
- wsparcie na rozwój działalności gospodarczej do 300 tys. zł na beneficjenta (minimalna wartość operacji 50 tys. zł. zgodnie z zasadami 
programu, minimalna wartość dofinansowania operacji powyżej 25 tys. zł). LGD ma możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w 
konkretnym naborze wniosków w związku z koniecznością realizacji wskaźników - podejmowanie działalności gospodarczej –50 tys. zł 
(premia) 
-  podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej (jako element 
operacji) 

 
Kryteria dla przedsięwzięcia 1.1.1. „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ”  - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację 
 

Lp.  Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania 
konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja  

1. Wiedza lub 
doświadczenie 
wnioskodawcy w 
zakresie planowanej 
operacji 

Preferencje dla Wnioskodawców posiadających wiedzę i doświadczenie w 
zakresie planowanej operacji dają większe szanse na powodzenie 
podejmowanej działalności gospodarczej. W kryterium oddzielnie będzie 
premiowana wiedza, którą należy udokumentować min. 1 maks. 3 
dokumentami poświadczającymi wiedzę w zakresie odpowiadającemu 
planowanej działalności gospodarczej  w tym: świadectwa ukończenia 
szkoły, zaświadczenie, certyfikat, dyplom z kursu, szkolenia itp.; Oddzielnie 
będzie premiowane doświadczenie w zakresie planowanej operacji 
minimum 6 miesięczne potwierdzone m.in. świadectwem pracy, 
zaświadczeniem o odbyciu stażu zawodowego lub praktyki zawierające 
daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, stażu, praktyki. W przypadku 

5 pkt – wnioskodawca posiada wiedzę w zakresie 
planowanej operacji  
5 pkt – wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie 
planowanej operacji 
0 pkt. - wnioskodawca nie posiada wiedzy ani 
doświadczenia w zakresie planowanej operacji 
 
Maksymalna liczba punktów – 10 pkt. 
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dostarczenia kilku dokumentów potwierdzających doświadczenie wskazane 
okresy będą sumować okres doświadczenia. 

2. Miejsce zamieszkania 
Wnioskodawcy 

Preferencja dla mieszkańców obszaru LSR. To kryterium ma w 
szczególności wspierać mieszkańców dłużej związanych z obszarem LSR 
poprzez miejsce zamieszkania. Dokumentem poświadczającym kryterium 
jest zaświadczenie (lub odpowiadające mu poświadczenie) z Urzędu 
Gminy o okresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy (dokument 
wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku wraz z 
oświadczeniem Wnioskodawcy o miejscu zameldowania na dzień 
składania wniosku o przyznanie pomocy). 

5 pkt. – wnioskodawca jest zameldowany nieprzerwanie 
na pobyt stały lub czasowy na obszarze LSR od co 
najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku 
0 pkt. – wnioskodawca nie jest zameldowany 
nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze 
LSR od co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku 

3. Aktywizacja 
zawodowa 
wnioskodawcy 

Preferencja udzielania premii na podejmowanie działalności gospodarczej 
dla osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia. 
Dokumentem poświadczającym kryterium jest zaświadczenie z 
Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca 
zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy o statusie osoby bezrobotnej 
wydane nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku wraz z 
oświadczeniem, że w dniu składania wniosku osoba ma status osoby 
bezrobotnej. 

5 pkt - Wnioskodawca posiada status osoby  bezrobotnej  
0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada statusu osoby 
bezrobotnej 

4. Tworzenie nowych 
miejsc pracy 

Kryterium to zapewnia bezpośrednie premiowanie operacji 
przyczyniających się do osiągnięcia celów LSR, w szczególności celu 
szczegółowego 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy , w tym dla grup 
defaworyzowanych do 2023 roku oraz wskaźników produktu i rezultatu 
(produkt - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w 
tym samozatrudnienie, w tym: liczba osób z grup defaworyzowanych, które 
otrzymały zatrudnienie we wspieranych przedsiębiorstwach lub podjęły 
działalność (samozatrudnienie). Osoba zatrudniona podejmująca 
działalność gospodarczą będzie traktowana jako osoba tworząca miejsce 
pracy. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek oraz 
biznesplan, gdzie należy wskazać planowane zatrudnienie wraz z opisem 
stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne). Miejsca pracy należy utrzymać co najmniej 2 lata od dnia 
wypłaty drugiej transzy premii. 

10 pkt – operacja zakłada utworzenie miejsc pracy w 
łącznym wymiarze powyżej 1,5 etatu średniorocznego 
(umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę lub 
samozatrudnienie) 
5 pkt - operacja zakłada utworzenie miejsc pracy, w 
łącznym wymiarze powyżej 1 etatu średniorocznego do 
1,5 etatu średniorocznego (umowa o pracę, spółdzielcza 
umowa o pracę lub samozatrudnienie) 
0 pkt - operacja zakłada utworzenie 1 nowego miejsca 
pracy, tj. wymaganego kryteriami dostępu minimum 1 
etatu średniorocznego (umowa o pracę, spółdzielcza 
umowa o pracę lub samozatrudnienie) 
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5. Planowana operacja 
zakłada aktywizację 
zawodową osoby z 
grup 
defaworyzowanych 
na rynku pracy 
określonych w LSR1 

Preferencja udzielania premii na podejmowanie działalności gospodarczej 
dla osób zdefiniowanych w LSR jako defaworyzowane będzie się 
bezpośrednio przyczyniać do realizacji celu szczegółowego LSR .1. 
1.Tworzenie nowych miejsc pracy , w tym dla grup defaworyzowanych do 
2023 roku oraz wskaźników produktu i rezultatu (produkt - Liczba operacji 
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba 
utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym samozatrudnienie, w tym: liczba 
osób z grup defaworyzowanych, które otrzymały zatrudnienie we 
wspieranych przedsiębiorstwach lub podjęły działalność 
(samozatrudnienie). Weryfikacja na podstawie „Oświadczenia o 
zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej” 
zawierającego zobowiązanie do utworzenia i utrzymania miejsca pracy 
przez 2 lata (od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy).  

5 pkt - wnioskodawca należy do osób z grup 
defaworyzowanych lub w ramach operacji zatrudni osobę 
z grup defaworyzowanych zgodnie z definicją zawartą w 
LSR 
0 pkt. - wnioskodawca nie należy do osób z grup 
defaworyzowanych oraz nie zadeklarował w ramach 
operacji zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych 
zgodnie z definicją zawartą w LSR 

6.  Planowana operacja 
zakłada działalność 
w zakresie 
kluczowych branż 
gospodarki 
określonych w LSR 

W oparciu o badania potrzeb lokalnej społeczności zostały określone tzw. 
kluczowe branże gospodarki, w ramach których potrzeby mieszkańców są w 
niewystarczającym stopniu zaspokajane na lokalnym rynku, dlatego są 
premiowane w LSR. Są to działalności gospodarcze sklasyfikowane wg 
sekcji PKD w następujących zakresach: 
1/ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 
(Sekcja R), z wyłączeniem działalności bibliotek i archiwów publicznych oraz 
działalności klubów sportowych. 
2/ EDUKACJA (Sekcja P) 
3/DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI (Sekcja I)  
4/OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Sekcja Q) z 
wyłączeniem działalności szpitali i pogotowia ratunkowego 

5 pkt. - planowana operacja dotyczy działalności 
gospodarczej wskazanej w LSR jako kluczowe branże 
gospodarki 
 0 pkt. – operacja nie dotyczy działalności gospodarczej 
wskazanej w LSR jako kluczowe branże gospodarki 

                                                 
1 Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:  

- osoby do 30roku życia,  
- osoby powyżej 50 roku życia,  
- kobiety,  
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),  
- bez kwalifikacji zawodowych,   
- niepełnosprawni. 
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku i biznesplanu, gdzie 
wnioskodawca zaznacza kod PKD planowanej działalności gospodarczej 
(PKD dla działalności przeważającej związanej z realizacją operacji). 

7. Planowana operacja 
zakłada realizację 
celów 
środowiskowych lub 
klimatycznych 

Premiowane są operacje zakładające realizację celów środowiskowych lub 
klimatycznych zgodnych z celami przekrojowymi PROW -  dotyczy to takich 
przypadków, gdy wynik ekonomiczny bazuje na następujących elementach: 
1) racjonalizacji wykorzystania zasobów (np. wody, energii), 2) zastosowaniu 
ekologicznych technologii produkcji, 3) zmianach w organizacji produkcji i 
sprzedaży zmniejszających presję na środowisko i klimat, 4) wyborze 
kierunku działalności z uwzględnieniem warunków środowiskowych i 
klimatycznych. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie we 
wniosku i w biznesplanie, gdzie należy wymienić zakres rzeczowy operacji 
lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą w pozytywny sposób 
wpływać na środowisko lub/i przeciwdziałać zmianom klimatu. 

3 pkt. – wysoki stopień realizacji celów środowiskowych 
lub klimatycznych (ujęcie w biznesplanie co najmniej 3 
elementów z wymienionych w definicji celów 
środowiskowych lub klimatycznych) 
2 pkt. – średni stopień realizacji celów środowiskowych 
lub klimatycznych (ujęcie w biznesplanie 2 elementów z 
wymienionych w definicji celów środowiskowych lub 
klimatycznych) 
1 pkt.  – niski stopień realizacji celów środowiskowych lub 
klimatycznych (ujęcie w biznesplanie 1 elementu z 
wymienionych w definicji celów środowiskowych lub 
klimatycznych) 
0 pkt - planowana operacja nie zakłada realizacji celów 
środowiskowych lub klimatycznych (nie ujęcie w 
biznesplanie żadnego z elementów z wymienionych w 
definicji celów środowiskowych lub klimatycznych) 
 

8. Planowana operacja 
ma charakter 
innowacyjny  

Premiowane są operacje o charakterze innowacyjnym, polegające na 
wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego elementu tj. 1) produktu, 
2) usługi, 3) procesu, 4) organizacji lub 5) nowego sposobu wykorzystania 
lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych. Minimalnym wymogiem 
zaistnienia innowacji jest, aby produkt, usługa, proces, organizacja lub 
nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla wnioskodawcy. 
Zalicza się tu elementy innowacji, które dany wnioskodawca opracował 
jako pierwszy oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub 
podmiotów. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie 
innowacyjności zawarte we wniosku i w biznesplanie, gdzie należy opisać, 
na czym polega nowatorstwo / innowacyjność pomysłu na działalność 
gospodarczą.  

3 pkt. – wysoki stopień innowacji operacji (ujęcie w 
biznesplanie co najmniej 3 elementów z wymienionych w 
definicji innowacji) 
2 pkt. – średni stopień innowacji operacji (ujęcie w 
biznesplanie 2 elementów z wymienionych w definicji 
innowacji) 
1 pkt.  – niski stopień innowacji operacji (ujęcie w 
biznesplanie 1 elementu z wymienionych w definicji 
innowacji) 
0 pkt - planowana operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego (nie ujęcie w biznesplanie żadnego z 
elementów z wymienionych w definicji innowacji) 
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9. Operacja obejmuje 
zakresem 
podnoszenie 
kompetencji osób 
podejmujących 
działalność 
gospodarczą lub 
zatrudnionych 
pracowników 

Kryterium preferuje operacje zakładające element podnoszenia kompetencji 
osób podejmujących działalność gospodarczą lub zatrudnionych 
pracowników (np. kurs, szkolenie, licencja, certyfikat), co będzie miało wpływ 
zarówno na większe powodzenie podejmowanej działalności gospodarczej, 
jak i wzmocnienie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Kryterium 
bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celów LSR: 1. Wzrost 
gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku oraz pośrednio 3. Podniesienie 
poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR. Kryterium będzie 
weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku (planowane wskaźniki 
osiągnięcia celu) i biznesplanu (zakres rzeczowo-finansowy operacji). 

5 pkt - operacja obejmuje zakresem podnoszenie 
kompetencji osób podejmujących działalność 
gospodarczą lub zatrudnionych pracowników 
0 pkt. - operacja nie obejmuje zakresem podnoszenie 
kompetencji osób podejmujących działalność 
gospodarczą lub zatrudnionych pracowników 

10.  Wnioskodawca 
skorzystał z  
doradztwa 
świadczonego przez 
LGD w zakresie 
wniosku o 
przyznanie pomocy 

Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod 
kątem spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz 
zgodności z kryteriami wyboru określonymi przez LGD w zakresie 
wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników do wniosku. 
Kryterium uważa się za spełnione, gdy Wnioskodawca, pełnomocnik 
(pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o 
przyznanie pomocy jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z 
bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD co najmniej 2 
razy (kontakt osobisty). Warunkiem uznania usługi za doradztwo w 
zakresie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy, a tym samym 
uzyskania 5 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 
kryterium. 
Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która podlega ocenie w ramach 
aktualnego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Dokumentem 
poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR 
UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer 
naboru wniosków oraz zakres doradztwa (aby uzyskać punkty z rejestru 
muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie 
wniosku o przyznanie pomocy). 

5 pkt. - Wnioskodawca skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o 
przyznanie pomocy 
0 pkt. -  Wnioskodawca nie skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o 
przyznanie pomocy 

Maksymalna liczba punktów: 56 pkt   Minimalna liczba punktów: 28 pkt  
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Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium odnoszące się do aktywizacji zawodowej osób z grup defaworyzowanych bezpośrednio ma przeciwdziałać problemom tych 
osób opisanych i wskazanych w diagnozie, natomiast podejmowanie działalności w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR ma prowadzić do zwiększenia 
dostępu do usług, które w badaniach potrzeb mieszkańców zostały określone jako deficytowe.   
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryteria preferujące zwiększony poziom zatrudnienia poprzez tworzenie 
dodatkowych poza wymaganym minimum miejsc pracy oraz zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR – bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia 
wskaźników produktu i rezultatu wskazanych w przedsięwzięciu 1.1.1. (produkt - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba 
utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym samozatrudnienie, liczba osób z grup defaworyzowanych, które otrzymały zatrudnienie we wspieranych przedsiębiorstwach) 

 
 
 
Kryteria dla przedsięwzięcia 1.1.1. „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ”  - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację 
 

Lp.  Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący 
wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, 
definicje dodatkowe 

Punktacja  

1. Doświadczenie 
Wnioskodawcy w 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

Kryterium doświadczenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej premiuje podmioty gospodarcze, które mają już 
ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku, które wykazały się 
stabilnością i rokują na przyszłość. Wsparcie dla firm z dłuższym 
doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej 
zwiększa szanse na osiągnięcie celów LSR oraz wskaźników 
produktu i rezultatu określonych w przedsięwzięciu 1.1.1. (produkt 
- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba utworzonych miejsc pracy 
(ogółem) w tym samozatrudnienie, liczba osób z grup 
defaworyzowanych, które otrzymały zatrudnienie we wspieranych 
przedsiębiorstwach). Warunkiem dostępu do udzielenia wsparcia 
jest prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, 
do której stosuje się przepisy ustawy „Prawo przedsiębiorców” z 
dnia 6 marca 2018r.(z późn. zm.), łącznie przez min. 365 dni w 
okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku i jej 
„aktualne wykonywanie” . Dodatkowe punkty będą dla firm 

5 pkt. – Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 
od co najmniej 3 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku (licząc od dnia wpisu do rejestru działalności 
gospodarczej lub rejestru KRS)   
3 pkt. – Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 
od co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku (licząc od dnia wpisu do rejestru działalności 
gospodarczej lub rejestru KRS)  
0 pkt. - Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 
od mniej niż 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 
(licząc od dnia wpisu do rejestru działalności gospodarczej 
lub rejestru KRS)  
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działających powyżej wymaganego minimum. Kryterium będzie 
weryfikowane w oparciu o dane z CEIDG (Centralna Ewidencja i 
Informacja o Działalności Gospodarczej) lub Krajowy Rejestr 
Sądowy (rejestr przedsiębiorców). 

2. Tworzenie nowych miejsc 
pracy 

Kryterium to zapewnia bezpośrednie premiowanie operacji 
przyczyniających się do osiągnięcia celów LSR, w szczególności 
celu szczegółowego 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy , w tym 
dla grup defaworyzowanych do 2023 roku oraz wskaźników 
produktu i rezultatu (produkt - Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba 
utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym samozatrudnienie, w 
tym: liczba osób z grup defaworyzowanych, które otrzymały 
zatrudnienie we wspieranych przedsiębiorstwach lub podjęły 
działalność (samozatrudnienie). Kryterium będzie weryfikowane w 
oparciu o wniosek oraz biznesplan, gdzie należy wskazać 
planowane zatrudnienie wraz z opisem stanowiska pracy i 
wymiaru czasu pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne). Miejsca pracy należy utrzymać co najmniej 3 lata 
od dnia wypłaty płatności końcowej. 

5 pkt - operacja zakłada utworzenie co najmniej 1,5 etatu 
średniorocznego (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o 
pracę) 
0 pkt. – operacja zakłada utworzenie poniżej 1,5 etatu 
średniorocznego (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o 
pracę) 
 

3. Planowana operacja zakłada 
zatrudnienie  osoby z grup 
defaworyzowanych na rynku 
pracy określonych w LSR2 

Preferencja udzielania wsparcia na rozwój działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorstw deklarujących zatrudnienie w 
ramach operacji osób zdefiniowanych w LSR jako 
defaworyzowane będzie się bezpośrednio przyczyniać do 
realizacji celu szczegółowego LSR .1. 1. Tworzenie nowych 
miejsc pracy , w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku 
oraz wskaźników produktu i rezultatu (produkt - Liczba operacji 
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rezultat - 

10 pkt - wnioskodawca zadeklarował zatrudnienie na 
umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę osoby z 
grup defaworyzowanych zgodnie z definicją zawartą w 
LSR 
0 pkt. – wnioskodawca nie zadeklarował zatrudnienia na 
umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę osoby z 
grup defaworyzowanych zgodnie z definicją zawartą w 
LSR 

                                                 
2 Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:  

- osoby do 30roku życia,  
- osoby powyżej 50 roku życia,  
- kobiety,  
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),  
- bez kwalifikacji zawodowych,   
- niepełnosprawni. 



9 

 

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym 
samozatrudnienie, w tym: liczba osób z grup defaworyzowanych, 
które otrzymały zatrudnienie we wspieranych przedsiębiorstwach 
lub podjęły działalność (samozatrudnienie). Kryterium będzie 
weryfikowane w oparciu o wniosek oraz biznesplan. Utrzymanie 
zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych przez okres 
trwałości projektu tj. co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej. 

4.  Planowana operacja zakłada 
działalność w zakresie 
kluczowych branż 
gospodarki określonych w 
LSR 

W oparciu o badania potrzeb lokalnej społeczności zostały 
określone tzw. kluczowe branże gospodarki, w ramach których 
potrzeby mieszkańców są w niewystarczającym stopniu 
zaspokajane na lokalnym rynku, dlatego są premiowane w LSR. 
Są to działalności gospodarcze sklasyfikowane wg sekcji PKD w 
następujących zakresach: 
1/ - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ 
I REKREACJĄ (Sekcja R), z wyłączeniem działalności bibliotek i 
archiwów publicznych oraz działalności klubów sportowych. 
2/ EDUKACJA (Sekcja P) 
3/ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM 
I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (Sekcja I)  
4/ OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Sekcja Q) z 
wyłączeniem działalności szpitali i pogotowia ratunkowego 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku i 
biznesplanu, gdzie wnioskodawca zaznacza kod PKD rozwijanej 
działalności gospodarczej (PKD dla działalności przeważającej 
związanej z realizacją operacji). 

4 pkt. - planowana operacja dotyczy działalności 
gospodarczej wskazanej w LSR jako kluczowe branże 
gospodarki 
 0 pkt. – operacja nie dotyczy działalności gospodarczej 
wskazanej w LSR jako kluczowe branże gospodarki 

5. Planowana operacja zakłada 
realizację celów 
środowiskowych lub 
klimatycznych 

Premiowane są operacje zakładające realizację celów 
środowiskowych lub klimatycznych zgodnych z celami 
przekrojowymi PROW -  dotyczy to takich przypadków, gdy wynik 
ekonomiczny bazuje na następujących elementach: 1) 
racjonalizacji wykorzystania zasobów (np. wody, energii), 2) 
zastosowaniu ekologicznych technologii produkcji, 3) zmianach w 
organizacji produkcji i sprzedaży zmniejszających presję na 
środowisko i klimat, 4) wyborze kierunku działalności z 

3 pkt. – wysoki stopień realizacji celów środowiskowych 
lub klimatycznych (ujęcie w biznesplanie co najmniej 3 
elementów z wymienionych w definicji celów 
środowiskowych lub klimatycznych) 
2 pkt. – średni stopień realizacji celów środowiskowych lub 
klimatycznych (ujęcie w biznesplanie 2 elementów z 
wymienionych w definicji celów środowiskowych lub 
klimatycznych) 
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uwzględnieniem warunków środowiskowych i klimatycznych. 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie we 
wniosku i w biznesplanie, gdzie należy wymienić zakres rzeczowy 
operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą w 
pozytywny sposób wpływać na środowisko lub/i przeciwdziałać 
zmianom klimatu. 

1 pkt.  – niski stopień realizacji celów środowiskowych lub 
klimatycznych (ujęcie w biznesplanie 1 elementu z 
wymienionych w definicji celów środowiskowych lub 
klimatycznych) 
0 pkt - planowana operacja nie zakłada realizacji celów 
środowiskowych lub klimatycznych (nie ujęcie w 
biznesplanie żadnego z elementów z wymienionych w 
definicji celów środowiskowych lub klimatycznych) 

6. Planowana operacja ma 
charakter innowacyjny  

Premiowane są  operacje o charakterze innowacyjnym, 
polegające na wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego 
elementu tj. 1) produktu, 2) usługi, 3) procesu, 4) organizacji lub 
5) nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych czy społecznych. Minimalnym wymogiem zaistnienia 
innowacji jest, aby produkt, usługa, proces, organizacja lub nowy 
sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla 
wnioskodawcy. Zalicza się tu elementy innowacji, które dany 
wnioskodawca opracował jako pierwszy oraz te, które zostały 
przyswojone od innych firm lub podmiotów. Kryterium będzie 
weryfikowane w oparciu o uzasadnienie innowacyjności zawarte 
we wniosku i w biznesplanie, gdzie należy opisać, na czym 
polega nowatorstwo / innowacyjność pomysłu na działalność 
gospodarczą.  

3 pkt. – wysoki stopień innowacji operacji (ujęcie w 
biznesplanie co najmniej 3 elementów z wymienionych w 
definicji innowacji) 
2 pkt. – średni stopień innowacji operacji (ujęcie w 
biznesplanie 2 elementów z wymienionych w definicji 
innowacji) 
1 pkt.  – niski stopień innowacji operacji (ujęcie w 
biznesplanie 1 elementu z wymienionych w definicji 
innowacji) 
0 pkt - planowana operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego (nie ujęcie w biznesplanie żadnego z 
elementów z wymienionych w definicji innowacji) 

7. Operacja obejmuje zakresem 
podnoszenie kompetencji 
osób rozwijających 
działalność gospodarczą lub 
zatrudnionych pracowników 

Kryterium preferuje operacje zakładające element podnoszenia 
kompetencji osób rozwijających działalność gospodarczą lub 
zatrudnionych pracowników (np. kurs, szkolenie, licencja, 
certyfikat), co będzie miało wpływ zarówno na większe powodzenie 
rozwijanej działalności gospodarczej, jak i wzmocnienie 
konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Kryterium 
bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celów LSR: 1. Wzrost 
gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku oraz pośrednio 3. 
Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR. 
Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku 

5 pkt - operacja obejmuje zakresem podnoszenie 
kompetencji osób rozwijających działalność gospodarczą 
lub zatrudnionych pracowników 
0 pkt. - operacja nie obejmuje zakresem podnoszenie 
kompetencji osób rozwijających działalność gospodarczą 
lub zatrudnionych pracowników 
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(planowane wskaźniki osiągnięcia celu) i biznesplanu (zakres 
rzeczowo-finansowy operacji). 

8.  Wnioskodawca skorzystał z  
doradztwa świadczonego 
przez LGD w zakresie 
wniosku o przyznanie 
pomocy 

Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD 
pod kątem spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie 
oraz zgodności z kryteriami wyboru określonymi przez LGD w 
zakresie wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy oraz 
załączników do wniosku. Kryterium uważa się za spełnione, 
gdy Wnioskodawca, pełnomocnik (pełnomocnictwo 
notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o przyznanie 
pomocy jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z 
bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD co 
najmniej 2 razy (kontakt osobisty). Warunkiem uznania usługi 
za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie 
pomocy, a tym samym uzyskania 5 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 kryterium. Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która 
podlega ocenie w ramach aktualnego naboru wniosków o 
przyznanie pomocy. Dokumentem poświadczającym skorzystanie 
z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, 
gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby 
uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 spotkania z 
doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie pomocy). 

5 pkt. - Wnioskodawca skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o 
przyznanie pomocy 
0 pkt. -  Wnioskodawca nie skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o 
przyznanie pomocy 

Maksymalna liczba punktów: 40 pkt.    Minimalna liczba punktów: 20 pkt  

Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium odnoszące się do aktywizacji zawodowej osób z grup defaworyzowanych bezpośrednio ma przeciwdziałać problemom tych 
osób opisanych i wskazanych w diagnozie, natomiast rozwijanie działalności w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR ma prowadzić do zwiększenia dostępu 
do usług, które w badaniach potrzeb mieszkańców zostały określone jako deficytowe.   
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryteria preferujące zwiększony poziom zatrudnienia poprzez tworzenie 
dodatkowych poza wymaganym minimum miejsc pracy oraz zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR – bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia 
wskaźników produktu i rezultatu wskazanych w przedsięwzięciu 1.1.1. (produkt - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba 
utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym samozatrudnienie, liczba osób z grup defaworyzowanych, które otrzymały zatrudnienie we wspieranych przedsiębiorstwach) 
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Nazwa przedsięwzięcia  1.2.1.  „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ” 

Zgodność z celem ogólnym:   
1. Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku  

 

Zgodność z celem szczegółowym: 1.2. Wzrost konkurencyjności  mikro i małych firm  do 2023 roku 

Zgodność z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w RPO WK-P 
2014-2020  

Określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
[Typ projektów] 
3. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji 
inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.  

 
 
Kryteria dla przedsięwzięcia 1.2.1.  „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ” w zakresie wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów 
przedsiębiorczości 

Lp.  Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne 
do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja  

1. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów 
współfinansowanych z Unii 
Europejskiej  

Kryterium preferuje wnioskodawców posiadających  duże doświadczenie w realizacji 
projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Doświadczony podmiot daje większe 
gwarancje osiągnięcia celów i wskaźników LSR w zakresie przedsięwzięcia 1.2.1. 
Kryterium będzie weryfikowane na postawie dokumentów poświadczających 
realizację i rozliczenie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, w 
szczególności ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

10 pkt – wnioskodawca realizował projekty 
współfinansowane z UE w ramach krajowych 
programów operacyjnych  o wartości powyżej 
1 000 000,00 zł  
5 pkt. – wnioskodawca realizował projekty 
współfinansowane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013 wynosi powyżej 
500 000,00 zł 
 
Maksymalna liczba punktów – 15 pkt. 
 

2. Planowana operacja zakłada 
wsparcie dla podmiotów 
gospodarczych utworzonych 
przez osoby z grup 
defaworyzowanych na rynku 

Kryterium preferuje projekty wspierające w inkubatorze przedsiębiorczości podmioty 
gospodarcze utworzone przez osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy 
określonych w LSR. Kryterium przyczynia się do osiągniecia celów LSR oraz 
zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane 
poprzez analizę zapisów wniosku i oświadczenie Wnioskodawcy. 

5 pkt. – wnioskodawca zadeklarował wsparcie 
niefinansowe dla min. 3 podmiotów 
gospodarczych utworzonych przez osoby z grup 
defaworyzowanych na rynku pracy 
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pracy zgodnie z definicją 
określoną w LSR 

 0 pkt. - wnioskodawca zadeklarował wsparcie 
niefinansowe dla mniej niż 3 podmiotów 
gospodarczych utworzonych przez osoby z grup 
defaworyzowanych na rynku pracy 

3 Planowana operacja zakłada 
realizację wszystkich 
wskaźników produktu i 
rezultatu określonych w LSR 
dla przedsięwzięcia 1.2.1 

Kryterium preferuje projekty zakładające kompleksowe rozwiązania w zakresie 
inkubowania przedsiębiorczości i osiągnięcie celów LSR oraz wszystkich wskaźników 
produktu i rezultatu określonych dla przedsięwzięcia 1.2.1. 
Produkty: liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości  
liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory  
Rezultaty: liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji 
otoczenia biznesu (inkubatora)  
liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych lub ulepszonych) 
świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości. Kryterium będzie weryfikowane 
poprzez analizę zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

10 pkt. – tak 
0 pkt. – nie  

4.  Planowana operacja zakłada 
realizację zasad 
zrównoważonego rozwoju 

Usługi świadczone przez tworzony inkubator przedsiębiorczości wspierają 
przedsiębiorców w ekozarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z definicją określoną w 
RPO WK-P na lata 2014-2020.  
Ekozarządzanie  - oznacza wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania 
środowiskowego tj. systemu zarządzania, który obejmuje strukturę organizacyjną, 
czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury i zasoby służące 
rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz 
zarządzaniu aspektami środowiskowymi. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
uzasadnienie Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami wniosku i biznesplanu. 

5 pkt. – tak 
0 pkt. – nie  
 

5. Projekt uwzględnia dostęp 
budynku inkubatora do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Kryterium preferuje dostosowanie obiektu inkubatora do potrzeb niepełnosprawnych 
typu winda, podjazd. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie 
Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami wniosku i dokumentacji technicznej. 
 

5 pkt. – tak 
0 pkt. – nie  

6. Planowany projekt ma 
charakter innowacyjny 

Premiowane projekty o charakterze innowacyjnym, polegające na wdrożeniu nowego 
lub znacząco udoskonalonego elementu tj. 1) produktu, 2) usługi, 3) procesu, 4) 
organizacji lub 5) nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. 
Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, usługa, proces, 
organizacja lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 

3 pkt. – wysoki stopień innowacji operacji (ujęcie 
we wniosku co najmniej 3 elementów z 
wymienionych w definicji innowacji) 
2 pkt. – średni stopień innowacji operacji (ujęcie 
we wniosku co najmniej 2 elementów z 
wymienionych w definicji innowacji) 
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zasobów były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla wnioskodawcy. Zalicza się tu 
elementy innowacji, które dany wnioskodawca opracował jako pierwszy oraz te, które 
zostały przyswojone od innych podmiotów. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 
o uzasadnienie innowacyjności we wniosku o dofinansowanie.  

1 pkt.  – niski stopień innowacji operacji (ujęcie 
we wniosku co najmniej 1 elementu z 
wymienionych w definicji innowacji) 
0 pkt - planowana operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego nie ujęcie we wniosku żadnego z 
elementów z wymienionych w definicji innowacji) 

7. Szeroki zakres świadczonych 
usług inkubacji 
przedsiębiorczości  

Kryterium premiuje kompleksowe wsparcie dla inkubowanych przedsiębiorstw w fazie 
rozwoju poprzez bogatą i zróżnicowaną ofertę usług. Kryterium będzie weryfikowane 
w oparciu o uzasadnienie Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami 
biznesplanu i punktowane w zależności od liczby i rodzaju zaplanowanych usług dla 
inkubowanych przedsiębiorstw.  

2 pkt. - wynajmowanie po preferencyjnych 
cenach powierzchni biurowej. 
2 pkt. -  świadczenie usług w zakresie doradztwa 
prawnego, marketingowego, finansowo - 
księgowego. 
2 pkt. - wynajmowanie sprzętu biurowego 
2 pkt. – świadczenie usług szkoleniowych 
2 pkt. - tworzenie wspólnych działań promocyjno 
- reklamowych dla przedsiębiorstw 
inkubowanych. 
Maksymalna liczba punktów – 10 pkt. 

8. Zasięg terytorialny projektu Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zadeklarują ofertę inkubatora dla 
mieszkańców całego obszaru LSR. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
uzasadnienie Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami funkcjonowania 
inkubatora (np. regulamin inkubatora). 

4 pkt. – zasięg całego obszaru LSR 
0 pkt. – zasięg mniejszy niż cały obszar LSR  

9. Projekt zakłada promocję LGD 
i LSR 

Kryterium premiuje projekty, które będą promować współfinansowanie ze środków UE 
w ramach LSR z zastosowaniem logotypów i napisów określonych w wytycznych z 
zakresu promocji projektów realizowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 oraz 
logo LGD Ziemia Gotyku. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie 
Wnioskodawcy w zakresie zakładanej formy promocji projektu. 

2 pkt. – promocja w formie tablicy w miejscu 
realizacji projektu 
2 pkt. - promocja na stronie internetowej 
wnioskodawcy  
2 pkt. – promocja w formie artykułu w prasie 
lokalnej 
2 pkt. – promocja na materiałach drukowanych 
promujących działalność inkubatora 
 
Maksymalna liczba punktów – 8  pkt. 

10. Wnioskodawca skorzystał z  
doradztwa świadczonego 
przez LGD w zakresie 

Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod kątem 
spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz zgodności z kryteriami 
wyboru określonymi przez LGD w zakresie wypełnionego wniosku o przyznanie 

5 pkt. - Wnioskodawca skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o 
dofinansowanie projektu 
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wniosku o dofinansowanie 
projektu 

pomocy oraz załączników do wniosku. Kryterium uważa się za spełnione, gdy 
Wnioskodawca, pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we 
wniosku o przyznanie pomocy jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z bezpośredniego 
doradztwa pracowników biura LGD co najmniej 2 razy (kontakt osobisty). Warunkiem 
uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie 
projektu, a tym samym uzyskania 5 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, jest 
praca z doradcą nad Wnioskiem o dofinansowanie projektu, 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 kryterium. 
Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która podlega ocenie w ramach aktualnego 
naboru wniosków o przyznanie pomocy. Dokumentem poświadczającym skorzystanie 
z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest 
konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać 
min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie pomocy). 

0 pkt. -  Wnioskodawca nie skorzystał z  
doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie 
wniosku o dofinansowanie projektu 

Maksymalna liczba punktów:  70 pkt           Minimalna liczba punktów: 35 pkt  
 
 
 

Nazwa przedsięwzięcia  2.1.1. „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ DLA ICH MIESZKAŃCÓW” 
 

Zgodność z celem ogólnym:   
2. Poprawa standardu życia na obszarze LSR  

 

Zgodność z celem szczegółowym: 2.1.Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku 

Zgodność z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w RPO WK-P 
2014-2020  

Określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na Lata 
2014-2020 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
 
[Typy projektów]  
 

1. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy 
warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.  
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Obszar gmin wiejskich Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie objęty Gminnymi Programami Rewitalizacji.  
 

 
Kryteria dla przedsięwzięcia 2.1.1. „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ DLA ICH MIESZKAŃCÓW” 

Lp.  Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne 
do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja  

1. Planowany projekt zakłada 
realizację wszystkich 
wskaźników produktu i 
rezultatu określonych w LSR 
dla przedsięwzięcia 2.1.1 

Kryterium preferuje projekty zakładające kompleksowe rozwiązania rewitalizacyjne 
poprzez realizację celów LSR oraz wszystkich wskaźników produktu i rezultatu 
określonych dla przedsięwzięcia 2.1.1. 
Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

5 pkt. – projekt zakłada realizację wszystkich 
wskaźników produktu i rezultatu określonych dla 
przedsięwzięcia 2.1.1. 
0 pkt. – projekt nie zakłada realizacji wszystkich 
wskaźników produktu i rezultatu określonych dla 
przedsięwzięcia 2.1.1. 

2. Planowany projekt zakłada 
realizację działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

Premiowanie projektów rewitalizacyjnych, które zakładają racjonalizację 
wykorzystania zasobów (np. wody, energii), zastosowanie nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych przyjaznych środowisku (np. odnawialnych źródeł energii), 
zarządzania inwestycją w sposób zmniejszający presję na środowisko i klimat (np. 
poprzez zmniejszenie emisji CO2), realizacji inwestycji z uwzględnieniem warunków 
środowiskowych i klimatycznych (analizy wpływu na środowisko i klimat).  Kryterium 
będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 pkt. – tak 
0 pkt. – nie 

3. Dostosowania do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

Premiowanie projektów rewitalizacyjnych, uwzględniających dostosowanie 
infrastruktury lub/i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami np. 
podjazdy, toalety, sale szkoleniowe itp. 
Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

10 pkt – tak 
0 pkt. - nie 

4. Kompleksowy charakter 
projektu rewitalizacyjnego 

Kryterium preferuje kompleksowe projekty rewitalizacyjne w obszarze rewitalizacji 
fizycznej, społecznej i gospodarczej. Zgodnie w zasadami programowania 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 rewitalizacja 
stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 
Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz gminnego/lokalnego programu rewitalizacji. 

5 pkt – projekt zakłada przedsięwzięcie 
rewitalizacyjne łączące co najmniej 2 obszary 
rewitalizacji (fizyczna, społeczna, gospodarcza) 
0 pkt - projekt zakłada przedsięwzięcie 
rewitalizacyjne dotyczące tylko 1 obszaru 
rewitalizacji (fizyczna, społeczna, gospodarcza) 
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5.  Liczba osób korzystających 
ze zrewitalizowanych 
obszarów w ramach projektu 

Kryterium premiuje projekty o szerszym oddziaływaniu na lokalną społeczność. 
Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz gminnego programu rewitalizacji w zakresie wskaźnika rezultatu 
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów w ramach projektu. 

5 pkt. – powyżej 250 osób 
4 pkt. – powyżej 200 do 250 osób 
3 pkt. – powyżej 150 do 200 osób 
2 pkt. – powyżej 100 do 150 osób 
1 pkt. – od 50 do 100 osób 
0 pkt. – poniżej 50 osób   

6. Projekt zakłada promocję LGD 
i LSR 

Kryterium premiuje projekty, które będą promować współfinansowanie ze środków 
UE w ramach LSR z zastosowaniem logotypów i napisów określonych w wytycznych 
z zakresu promocji projektów realizowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 
oraz logo LGD Ziemia Gotyku. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu. 

5 pkt. – promocja w formie tablicy o wymiarach 
min. 30 cm x 50 cm  
2 pkt. - promocja na stronie internetowej 
wnioskodawcy  
3 pkt. – promocja w formie artykułu w prasie 
lokalnej 
 
Maksymalna liczba punktów – 10 pkt. 

7. Wnioskodawca skorzystał z  
doradztwa świadczonego 
przez LGD w zakresie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu 

Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod kątem 
spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz zgodności z kryteriami 
wyboru określonymi przez LGD w zakresie wypełnionego wniosku o przyznanie 
pomocy oraz załączników do wniosku. Kryterium uważa się za spełnione, gdy 
Wnioskodawca, pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we 
wniosku o przyznanie pomocy jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z 
bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD co najmniej 2 razy (kontakt 
osobisty). Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania 
wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym uzyskania 5 pkt. w ocenie wg 
lokalnych kryteriów wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o dofinansowanie 
projektu, 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 kryterium. 
Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która podlega ocenie w ramach aktualnego 
naboru wniosków o przyznanie pomocy. Dokumentem poświadczającym 
skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie 
wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru 
muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o 
przyznanie pomocy). 

5 pkt. - Wnioskodawca skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o 
dofinansowanie projektu 
0 pkt. -  Wnioskodawca nie skorzystał z  
doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie 
wniosku o dofinansowanie projektu 

Maksymalna liczba punktów:  50 pkt           Minimalna liczba punktów: 20 pkt  
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Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium dotyczące dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz objęcia wsparciem pośrednim korzystających ze 
zrewitalizowanych obszarów w ramach projektu, w tym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, ma 
przeciwdziałać problemom tych osób opisanym i wskazanym w diagnozie. Natomiast preferowanie projektów, które będą zapewniały osiągnięcie planowanych w LSR wskaźników 
produktu i rezultatu ma na celu realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, co będzie szansą na poprawę jakości życia na obszarze LSR, w szczególności w 
miejscowościach o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.  Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryterium 
preferujące projekty, które będą realizować wszystkie wskaźniki i rezultatu zapewnia osiągnięcie zakładanych wartości docelowych i kompleksowość przedsięwzięcia.  

 
 

Nazwa przedsięwzięcia  2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW” 
 

Zgodność z celem ogólnym:   
1. Poprawa standardu życia na obszarze LSR  

 

Zgodność z celem szczegółowym: 1.2. Powstanie  i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej do 2023 roku 

Zgodność z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w PROW 
2014-2020  

Określone w Rozporządzeniu 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 
[Zakres pomocy]  
5) zachowanie dziedzictwa lokalnego; 
6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

 
Kryteria dla przedsięwzięcia 2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW  

Lp.  Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja  

1. Miejsce realizacji operacji  Kryterium preferuje operacje realizowane na terenach wiejskich w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Dane dotyczące liczby ludności 

dotyczą osób faktycznie zamieszkałych w danej miejscowości.  Stan ustalany na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Faktycznie 

zamieszkałe rozumie się osoby zameldowane na pobyt stały. W przypadku gdy 

wnioskiem objętych jest kilka miejscowości sprawdza się liczbę mieszkańców w 

5 pkt – miejsce realizacji operacji wskazane we 

wniosku o przyznanie pomocy znajduje się w 

miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

0 pkt – miejsce realizacji operacji wskazane we 

wniosku o przyznanie pomocy znajduje się w 
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każdej z nich. Weryfikowany o zapisy wniosku o przyznanie pomocy oraz dane z 

ewidencji ludności Urzędu Gminy. 

miejscowości zamieszkałej przez co najmniej 5 tys. 

mieszkańców 

2. Wnioskowana kwota 

pomocy 

Premiowane operacji zakładających niższy poziom dofinansowania wpływa na 

realizację większej ilości projektów i prowadził do osiągania wyższych wskaźników 

produktu i rezultatu założonych w przedsięwzięciu. 

Kryterium przyczynia się do osiągniecia lepszych efektów we wdrażaniu celów 

LSR. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wartość wnioskowanej kwoty 

pomocy wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy. 

10 pkt – wnioskowana kwota pomocy wynosi do 

99 999,99 zł 

5 pkt. - wnioskowana kwota pomocy wynosi od 

100 000,00 zł do 200 000,00 zł 

0 pkt. – wnioskowana kwota pomocy wynosi od 

200 000,01 zł 

3. Dostosowania do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

Premiowanie operacji, uwzględniających dostosowanie infrastruktury lub/i 

wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami np. podjazdy, toalety, sale 

szkoleniowe itp. Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku 

o przyznanie pomocy i dokumentację techniczną. 

10 pkt – operacja uwzględnia dostosowanie 

infrastruktury lub/i wyposażenia do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami np. podjazdy, toalety, sale 

szkoleniowe itp. 

0 pkt. – operacja nie uwzględnia dostosowania 

infrastruktury lub/i wyposażenia do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami np. podjazdy, toalety, sale 

szkoleniowe itp. 

4. Planowana operacja zakłada 

realizację celów 

środowiskowych lub 

klimatycznych 

Premiowane są operacje zakładające realizację celów środowiskowych lub 

klimatycznych zgodnych z celami przekrojowymi PROW -  dotyczy to takich 

przypadków, gdy zakres operacji zakłada racjonalizację wykorzystania zasobów 

(np. wody, energii), zastosowanie rozwiązań infrastrukturalnych przyjaznych 

środowisku (np. odnawialnych źródeł energii), zarządzania inwestycją w sposób 

zmniejszający presję na środowisko i klimat (np. poprzez zmniejszenie emisji 

CO2), realizacji inwestycji z uwzględnieniem warunków środowiskowych i 

klimatycznych (analizy wpływu na środowisko i klimat). Kryterium będzie 

weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz 

dokumentację dołączoną do wniosku. 

5 pkt – planowana operacja zakłada realizację celów 

środowiskowych lub klimatycznych 

0 pkt - planowana operacja nie zakłada realizację 

celów środowiskowych lub klimatycznych 

5. Operacja zakłada promocję 

LGD i LSR 

Kryterium premiuje operacje, które będą promować współfinansowanie ze środków 

UE w ramach LSR z zastosowaniem logotypów i napisów określonych w 

wytycznych z zakresu promocji projektów realizowanych ze środków PROW 2014-

5 pkt. - promocja na stronie internetowej 

wnioskodawcy  

5 pkt. – promocja w formie artykułu w prasie lokalnej 

0 pkt. – operacja nie zakłada promocji LGD i LSR 
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2020 oraz logo LGD Ziemia Gotyku. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu. 

Koszt promocji LGD i LSR nie jest kosztem kwalifikowalnym. 

 

Maksymalna liczba punktów – 10pkt. 

6. Realizacja operacji wzmocni 

potencjał turystyczny 

obszaru 

Kryterium preferuje operacje zlokalizowane w miejscowościach charakteryzujących 

się bogatymi zasobami dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego tj. 

miejscowościach gdzie znajdują się zabytki, miejsca pamięci historycznej, pomniki 

przyrody i inne formy ochrony przyrody lub/i w miejscowościach znajdujących się 

na szlakach turystycznych i rowerowych. W przypadku gdy operacja obejmuje kilka 

miejscowości, co najmniej 1 miejscowość musi spełniać kryterium. 

Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie 

pomocy oraz uzasadnienie Wnioskodawcy.  

5 pkt. – operacja jest zlokalizowana w 

miejscowościach charakteryzujących się bogatymi 

zasobami dziedzictwa przyrodniczego, historycznego 

i kulturowego tj. miejscowościach gdzie znajdują się 

zabytki, miejsca pamięci historycznej, pomniki 

przyrody i inne formy ochrony przyrody lub/i w 

miejscowościach znajdujących się na szlakach 

turystycznych i rowerowych.  

0 pkt. – operacja nie jest zlokalizowana w 

miejscowościach charakteryzujących się bogatymi 

zasobami dziedzictwa przyrodniczego, historycznego 

i kulturowego tj. miejscowościach gdzie znajdują się 

zabytki, miejsca pamięci historycznej, pomniki 

przyrody i inne formy ochrony przyrody lub/i w 

miejscowościach znajdujących się na szlakach 

turystycznych i rowerowych. 

7. Wnioskodawca skorzystał z  

doradztwa świadczonego 

przez LGD w zakresie 

wniosku o przyznanie 

pomocy 

Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod kątem 

spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz zgodności z kryteriami 

wyboru określonymi przez LGD w zakresie wypełnionego wniosku o przyznanie 

pomocy oraz załączników do wniosku. Kryterium uważa się za spełnione, gdy 

Wnioskodawca, pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we 

wniosku o przyznanie pomocy jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z 

bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD co najmniej 2 razy (kontakt 

osobisty). Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania 

wniosku o przyznanie pomocy, a tym samym uzyskania 5 pkt. w ocenie wg 

lokalnych kryteriów wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o przyznanie 

pomocy, który wypełniony został przez Wnioskodawcę.  Niespełnienie wymogu 

5 pkt. - Wnioskodawca skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o 
przyznanie pomocy 
0 pkt. -  Wnioskodawca nie skorzystał z  doradztwa 

świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o 

przyznanie pomocy 
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„pracy nad wnioskiem”, klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę informacyjną, co 

jest jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium. 

Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która podlega ocenie w ramach aktualnego 

naboru wniosków o przyznanie pomocy. Dokumentem poświadczającym 

skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie 

wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru 

muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o 

przyznanie pomocy). 

Maksymalna liczba punktów:  50 pkt           Minimalna liczba punktów: 20 pkt  
 

Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium dotyczące dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ma przeciwdziałać problemom tych osób opisanym i 
wskazanym w diagnozie, zaliczanych do grup defaworyzowanych. Natomiast preferowanie projektów, które wzmocnią potencjał turystyczny obszaru odnoszą się do 
atrakcyjności turystycznej obszaru LSR opisanej w diagnozie.  Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: Premiowane 
operacji zakładających niższą kwotę dofinansowania. 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia  3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO” 
 

Zgodność z celem ogólnym:   
3.Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR  

Zgodność z celem 
szczegółowym: 

3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku 

 

Zgodność z warunkami 
przyznania pomocy 
określonymi w RPO WK-P 2014-
2020  

W ramach LSR planowana jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
zgodnych z typami projektów określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
Kryteria dla przedsięwzięcia 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO” 

Lp.  Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania 
konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja  
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1. Zasięg realizacji projektu Kryterium preferuje projekty obejmujące wsparciem osoby zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu wykraczającego poza 
granice administracyjne 1 gminy. Wsparcie kompleksowych projektów, 
skierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu mieszkańców 
obszaru LSR zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

10 pkt – projekt zakłada wsparcie dla mieszkańców 
całego obszaru LSR zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
5 pkt - projekt zakłada wsparcie dla mieszkańców co 
najmniej 2 gmin z obszaru LSR zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
0 pkt. - projekt zakłada wsparcie dla mieszkańców 1 
gminy z obszaru LSR zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

2. Projekt zakłada współpracę z 
lokalną 
firmą/instytucją/organizacją w 
zakresie aktywizacji 
społecznej lub społeczno-
zawodowej  
 

Kryterium preferuje projekty dotyczące aktywizacji społecznej lub 
społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające 
nowe umiejętności zawodowe i społeczne), które odpowiadają na 
potrzeby lokalnych przedsiębiorców, instytucji lub organizacji 
społecznych.  Projekt zakłada współpracę z lokalną 
firmą/instytucją/organizacją w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 
np. w formie stażu, praktyki zawodowej. Warunkiem spełnienia kryterium, 
będzie dołączenie do wniosku oświadczenia osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy/ instytucji/organizacji o gotowości współpracy w 
zakresie projektu. 

5 pkt – tak 
0 pkt – nie 

 
3. 

Doświadczenie w realizacji 
projektów 
współfinansowanych z Unii 
Europejskiej 

Kryterium preferuje wnioskodawców posiadających  duże doświadczenie 
w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Doświadczony 
podmiot daje większe gwarancje osiągnięcia celów i wskaźników LSR w 
zakresie przedsięwzięcia 3.2.1. 
Kryterium będzie weryfikowane na postawie dokumentów 
poświadczających realizację i rozliczenie projektów współfinansowanych 
z Unii Europejskiej, w szczególności ze środków EFS na lata 2007-2013 i 
2014-2020. 

10 pkt – wartość projektów współfinansowanych z Unii 
Europejskiej zrealizowanych (rozliczonych) wynosi 
powyżej 300 000,00 zł  
5 pkt. – wartość projektów  zrealizowanych (rozliczonych)  
współfinansowanych z środków EFS  na lata 2007-2013 i 
2014-2020 wynosi powyżej 100 000,00 zł 
Maksymalna liczba punktów – 15 pkt. 

4. Wnioskodawca ma status 
organizacji pozarządowej 
działającej na obszarze 
LSR  

Preferencje dla organizacji pozarządowych, jeśli wnioskodawca ma 
status organizacji pozarządowej działającej na obszarze LSR. Kryterium 
weryfikowane w oparciu o statut lub inne dokumenty poświadczające 
realizację działań na obszarze LSR (siedziba, oddział lub obszar 
wskazany w statucie wskazują na obszar LSR).  

10 pkt – tak 
0 pkt – nie 
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5. Partnerstwo lokalne w 
realizacji projektu 

Kryterium premiuje projekt, który jest realizowany w partnerstwie z 
podmiotem reprezentującym inny niż Wnioskodawca sektor (społeczny, 
gospodarczy lub publiczny). Wzmocni to zasadę partnerstwa w podejściu 
RLKS. Przyczyni się do osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i 
rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie umowy o 
partnerstwie dołączonej do wniosku o przyznanie pomocy. 

5 pkt. – tak 
0 pkt. – nie 

6. Projekt wynika z 
Gminnego/Lokalnego 
Programu Rewitalizacji  

Preferuje się projekty wynikające z Gminnego / Lokalnego Programu 
Rewitalizacji (GPR / LPR). Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
zapisów w aktualnym GPR/LPR na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie  

5 pkt – TAK 
0 pkt – NIE 

7. Promocja LGD i LSR Preferowane są projekty wpływające na zwiększenie rozpoznawalności 
obszaru LGD i wskazujące źródła finansowania działań. 
Za formę promocji uważa się np. tablicę informacyjną, informacje na 
stronie internetowej, informacje prasowe, plakaty. 
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach budżetu projektu ujęto 
koszty związane z promocją źródła finansowania działań z LSR poprzez 
LGD. 

5 pkt. - w ramach budżetu projektu Wnioskodawca ujął 
koszty związane z promocją źródła finansowania działań 
z LSR poprzez LGD. 
0 pkt. - w ramach budżetu projektu Wnioskodawca nie 
ujął kosztów związane z promocją źródła finansowania 
działań z LSR poprzez LGD. 

8. Wnioskodawca skorzystał 
z  doradztwa świadczonego 
przez LGD w zakresie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu 
 

Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod 
kątem spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz 
zgodności z kryteriami wyboru określonymi przez LGD w zakresie 
wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników do 
wniosku. Kryterium uważa się za spełnione, gdy Wnioskodawca, 
pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we 
wniosku o przyznanie pomocy jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z 
bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD co najmniej 2 razy 
(kontakt osobisty). Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie 
sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym 
uzyskania 5 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 
kryterium. 

Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt  
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Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która podlega ocenie w ramach 
aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Dokumentem 
poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR 
UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer 
naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 
spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie 
pomocy). 

Maksymalna liczba punktów:  50 pkt           Minimalna liczba punktów: 25 pkt 
 
 

 

 

 


