
Zał. Nr 2 do procedury oceny operacji – wersja 1.3 

LISTA KRYTERIÓW LOKALNYCH 

 

LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR w ramach realizacji LSR 2014-2020 

Lokalne Kryteria Wyboru  

operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD  

I.1.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , lub rekreacyjną lub kulturalną, innowacyjną,  opartą na zasobach, uwzględniającą 
ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane kryterium 

za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów jaką wskazano w kolumnie, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  

2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych np. 0,3 pkt lub 1,3 pkt.  

3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. opis/definicje. 

4. Max ilość punktów dla operacji, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny –  88 pkt. 

5. Min. ilość punktów dla operacji, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny –   62 pkt 

6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym 

przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w niektórych 

w kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy sumować. 

L.p. Kryteria oceny Opis / definicje Punkty 

1. 

Operacja przyczynia 
się do zwiększenia 
atrakcyjności  
turystycznej 
obszaru LGD 

Operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności  turystycznej lub promocji obszaru LGD. 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez: 

1) Operacja uzupełnia lub tworzy ofertę turystyczną: operacje, które zakładają inwestycje służące 

turystom – np. są zlokalizowane przy szlaku turystycznym, mają charakter otwarty,  np. muzea, 

skanseny, wystawy, punkty widokowe, oferta warsztatowa, ścieżki edukacyjne itd… 

2) Operacja promuje lub jest komplementarna z innymi miejscami turystycznymi czy szlakami 

turystycznymi na obszarze LGD. 

3) Operacja obejmuje możliwie szeroko cel, w jakim została utworzona np. szlak rzemieślniczy czy 

konny obejmuje wiele miejsc, możliwie jak najszerzej lub posiada odniesienie do innych szlaków 

15 – operacja przyczynia się 
do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 3-trzech łącznie 
wymienionych warunków 

10 – operacja przyczynia się 
do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 2-óch łącznie 
wymienionych warunków 

5 - operacja przyczynia się do 



tematycznych, może stanowić ich uzupełnienie, nie służąc tym samym pojedynczym interesom, ale 

dobru wspólnemu. 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu operacji oraz rodzaju infrastruktury zaplanowanej w ramach 

operacji. Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy w dokumentacji aplikacyjnej, w tym 

budżetu. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15.  

zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 1-ego 
wymienionego warunku 

0 – operacja nie przyczynia 
się do zwiększenia  
atrakcyjności turystycznej 
obszaru 

2. 

Oparcie operacji na 
lokalnych 
wartościach i 
zasobach 
kulturowych, 
przyrodniczych lub 
historycznych 

 

Operacja  opiera się na lokalnych wartościach i zasobach kulturowych, przyrodniczych lub historycznych.  

W ramach kryterium oceniane będzie oparcie operacji na lokalnych zasobach kulturowych, 

przyrodniczych i historycznych (3 obszary zasobów), opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju lub 

dostępnych opracowaniach, konkretnie wskazanych przez Wnioskodawcę np. na jakich konkretnie 

wskazanych wydarzeniach historycznych, na jakich konkretnie zasobach kulturowych czy przyrodniczych 

oparta będzie operacja. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami (np. źródła pisemne, literatura, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron 

www itp…). Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy 

załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk 

stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo 

oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku 

takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza 

innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników 

dokumentujących spełnienie kryterium nr 2. Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na 

spełnienie kryterium – punkty nie będą przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. 

 15 – operacja opiera się na 3 
obszarach zasobów 

10 – operacja opiera się na 2 
obszarach zasobów 

5 – operacja opiera się na 1 
obszarze zasobów 

0 - operacja nie opiera się na  
żadnym obszarze zasobów 

3.  
Rodzaj 
infrastruktury 

Operacja zakłada realizację operacji przyczyniającej się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD. 

W ramach kryterium preferowane będą inwestycje w rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 

kulturalnej.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami (np. źródła pisemne, literatura, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron 

www itp…), wskazującymi,  że planowana inwestycja stanowi infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub 

kulturalną. Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy 

7 - rozwój infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej 
oraz kulturalnej 

5 - rozwój infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej  

2 – rozwój infrastruktury 
kulturalnej 

0 – żadne z powyższych 



załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk 

stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo 

oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku 

takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza 

innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników 

dokumentujących spełnienia kryterium nr 3. Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na 

spełnienie kryterium – punkty nie będą przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 7. 

4. 
Zgodność operacji 
z potrzebami 
społecznymi   

Operacja zakłada realizację operacji zgodnych z potrzebami społecznymi. 

Zgodność operacji z potrzebami społecznymi oznacza zgodność w następujących 2-ch aspektach: 

1) Konsultacje społeczne: operacja wynika z konkretnych potrzeb danej społeczności i rozwiązuje 

lokalny problem, co zostanie poparte konsultacjami społecznymi. Wnioskodawca powinien 

udokumentować przeprowadzenie konsultacji społecznych, w formie np. spotkań, badania 

ankietowego, innych. Konsultacje społeczne realizacji operacji powinno odbyć się w miejscowości 

lub na obszarze, na którym będzie realizowana operacja, w tym, co najmniej jedno bezpośrednie 

spotkanie  z mieszkańcami. Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o opis we wniosku oraz 

dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie i wyniki konsultacji przedłożone wraz z 

dokumentacją aplikacyjną przez Wnioskodawcę.  

2) Ujęcie operacji w dokumentach strategicznych: inwestycja jest  przewidziana w aktualnie 

obowiązujących dokumentach strategicznych na poziomie miejscowości, w której ma być 

zlokalizowana np. Plany Odnowy Wsi, Strategie Sołeckie, Plany Rewitalizacji lub innych 

dokumentach planistycznych gminy.  W przypadku miast może to być strategia miasta. Kryterium 

weryfikowane będzie w oparciu o wyciąg z dokumentu strategicznego. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami.  Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie 

kryterium – punkty nie będą przyznawane. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

10 – operacja jest zgodna z 
potrzebami społecznymi w 2-
ch aspektach 

5 - operacja jest zgodna z 
potrzebami społecznymi w 1-
nym aspekcie 

0 – operacja nie jest zgodna z 
potrzebami społecznymi w 
żadnym aspekcie 

5. 

 

 

 

 

 

 

Operacja zakłada partnerstwo i współpracę poprzez spełnienie następujących 2 –ch warunków: 

1) Partnerstwo oznacza współpracę różnorodnych partnerów, z różnych sektorów: społecznego, 

publicznego i gospodarczego, co najmniej z jednym partnerem. 

2) Współpraca oznacza pracę wolontariuszy, angażowanie zasobów ludzkich w realizacji zadań tj. 

mieszkańców, którzy posiadają umiejętności, kwalifikacje, zdolności, zasoby  itp. użyteczne w  

realizacji części operacji. Intencją kryterium jest korzystanie z lokalnych zasobów ludzkich, co wpływać 

może na tworzenie kooperacji , nawiązywania współpracy i wspólnych inicjatyw. Lokalna społeczność 

10 – operacja spełnia 2 
warunki 

5 - operacja spełnia 1 warunek 

0 – operacja nie spełnia 
żadnego warunku 



Współpraca i 
partnerstwo 

to osoby z obszaru miejscowości i gminy, na którym będzie realizowana operacja lub, w 

uzasadnionych przypadkach, z obszaru LGD. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

załączonych do wniosku porozumień pomiędzy partnerami (instytucje, media itd…),  zaplanowanej w 

budżecie pracy wolontariuszy w ramach wkładu rzeczowego. 

Kryterium wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego współpracę i partnerstwo. Kryterium 
weryfikowane będzie w oparciu o zapisy w dokumentacji aplikacyjnej oraz załączników. 

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 

przyznawane. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

6. 
Innowacyjność 
operacji 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań nowatorskich i innowacyjnych na obszarze LGD lub jego 

części. 

1) Przez operacje  nowatorskie rozumie się: operacje niestandardowe, o eksperymentalnym 

charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się 

do pozytywnych zmian o długofalowym charakterze na obszarze, wprowadzające nową jakość 

na obszarze LGD. 

2)  Przez innowacyjność rozumie się:  wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 

społecznych na obszarze LGD lub jego części. 

3) Innowacyjny charakter operacji może dotyczyć również obszaru ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym , może być związany z przeciwdziałaniem ubóstwu czy z 

włączeniem społecznym, nowymi technologiami. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 
załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki 
charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron www 
itp….) oraz analizy  wskazującej na innowacyjny charakter, załączonej do wniosku. Załączone 
dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy załączyć również 
kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk stron źródeł 
powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo oraz 
zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku takie 
jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza 
innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników 
dokumentujących spełnienia kryterium nr 6. 

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 

10 – operacja jest nowatorska 

5 – operacja jest innowacyjna  

0 – operacja nie jest 
nowatorska, ani innowacyjna 



przyznawane. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

7.  

Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do zastosowania 2 

rodzajów działań: inwestycji , działań materialnych i niematerialnych, sprzyjających ochronie środowiska 

lub przeciwdziałania zmianom klimatu: 

1) Mogą to być działania polegające na rozwiązaniach inwestycyjnych i materialnych, które stanowią 

min. 5% budżetu, jak: zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni,  nasadzeniach drzew, 

krzewów, roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie  

emisji  gazów, oznaczenie i ochrona miejsc przyrodniczo cennych, infrastrukturze sprzyjającej 

turystyce i rekreacji ograniczającej emisję gazów, tworzeniu zielonych miejsc pracy. 

2) Mogą to być działania polegające na działaniach niematerialnych jak: edukacji sprzyjającej 

ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym  w formie szkoleń, warsztatów, 

prelekcji, akcji, wydarzeń itp….   

Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki 

charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron www 

itp….). Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy 

załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk 

stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo 

oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku 

takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza 

innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników 

dokumentujących spełnienia kryterium nr 7. 

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 

przyznawane. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

5 – operacja przewiduje 
zastosowanie 2-óch rodzajów 
działań łącznie 

3 -  operacja przewiduje 
zastosowanie tylko działań 
inwestycyjnych i materialnych  

1 – operacja przewiduje 
zastosowanie tylko działań 
niematerialnych 

0 – operacja nie przewiduje 
zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu 

8. 

Wkład własny 
wnioskodawcy 
przekracza 
intensywność 
pomocy programu 
dla określonego 
wnioskodawcy 

Wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy programu dla określonego 
wnioskodawcy  

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza 
intensywność pomocy programu dla określonego wnioskodawcy  

5 –  co najmniej 5 pkt 
procentowych poniżej 
wskazanych pułapów 

0 –  0 pkt. procentowych 
poniżej wskazanych pułapów 



Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych. Maksymalna 

liczba punktów w kryterium – 5. 

9. 
Promowanie 
operacji 

Operacja przewiduje działania promujące operację: 

Promowanie operacji oraz konkursu grantowego oznacza 2 rodzaje działań: 

1) W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładają działania promujące projekt i jego 

efekty,  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. 

Różne narzędzia oznaczają np: Internet (np. strony www. organizacji, gminy,  facebook, prasa 

elektroniczna, portale), prasę drukowaną, radio, TV, materiały drukowane np. ulotki. Należy 

zakładać co najmniej 4 działania. 

2) W ramach działań promujących zostanie wykorzystany pełny zakres systemu wizualizacji LGD 

Partnerstwo Ducha Gór  (m.in. znaków graficznych, logotypów, kolorystyki, czcionki ) zawartych 

w księdze wizualizacji. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów we wniosku.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

5 - działania promujące 
obejmują 4 rodzaje działań 
promocyjnych oraz 
wykorzystanie systemu 
wizualizacji LGD 

3 – działania promujące 
obejmują 4 rodzaje działań 
promocyjnych 

2 –działania obejmują 
wykorzystanie zakresu 
systemu wizualizacji LGD 
Partnerstwo Ducha Gór 

0 –operacja nie przewiduje 
żadnych działań promocyjnych 

10. 

Liczba 
mieszkańców 
miejscowości, w 
której realizowana 
jest operacja 

Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej jest realizowana na terenie 
miejscowości zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców  

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o dane GUS na dzień 31.12.2013 r., zawarte w Lokalnej 

Strategii Rozwoju. W przypadku zmian w wymaganiach programowych PROW 2014-2020 oraz 

konieczności zastosowania innej podstawy do określania liczby mieszkańców kryterium zostanie 

odpowiednio dostosowane.  

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 1. 

1 – infrastruktura w 
miejscowości do 5 tys. 
mieszkańców 

0- infrastruktura w 
miejscowości pow. 5 tys. 
mieszkańców  

 

11.  

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej lub 
rekreacyjnej lub 
kulturalnej 

Operacja zawiera wskazanie liczby nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej może oznaczać: boisko, siłownię zewnętrzną, plac 
zabaw, ścieżkę zdrowia, szlak turystyczny  itd…. Operacja może obejmować jeden obiekt np. boisko, ale 
może również obejmować więcej obiektów np. siłownię zewnętrzną i szlak turystyczny X. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, zapisów w 

1 – zawiera wskazanie liczby 
obiektów 

0 – nie zawiera wskazania 
liczby obiektów 



budżecie. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 1. 

12.  

Wzrost liczby  osób 
korzystających z 
nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej lub 
rekreacyjnej lub 
kulturalnej 

Operacja zawiera wskazanie przewidywanego wzrostu liczby osób korzystających z obiektów 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Wnioskodawca powinien wskazać logiczną metodologię przewidywanych ilości osób, które będą 
korzystać z obiektów infrastruktury, uwzgledniającą np. rodzaj infrastruktury, położenie obiektu, 
pory roku, rodzaje użytkowników oraz fakt czy jest to nowa czy modernizowana infrastruktura. 
Konieczne jest załączenie planu udostępniania i korzystania z infrastruktury. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, załącznikach. 
Maksymalna liczba punktów w kryterium – 1. 

1 - zawiera wskazanie 
wzrostu liczby osób 
korzystających 

0 – nie zawiera wskazania 
wzrostu liczby osób 
korzystających 

13.  

Stopień 
przyczyniania się 
operacji do 
osiągnięcia celów 
oraz wskaźników 
produktu i 
rezultatu  

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium premiuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągnięcie 
wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020 oraz 
określonych jako obowiązkowe w PROW 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, załącznikach, 
budżecie. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 3. 

3 – w wysokim stopniu 

2 – w średni m stopniu 

1  - w minimalnym stopniu 

 

LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR w ramach realizacji LSR 2014-2020 

Lokalne Kryteria Wyboru  

operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD 

II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,   innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru 

1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane 

kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów jaką wskazano w kolumnie np. 5, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  

2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych/ułamkowych np. 0,75 lub 2,25 pkt. lub  

3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. opis/definicje. 

4. Max ilość punktów dla operacji, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 86 pkt. 

5. Min. ilość punktów dla operacji, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny – 55 pkt  



6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym 

przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w 

niektórych w kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy zsumować. 

L.p. Kryteria oceny Opis / definicje Punkty 

1. 

Zakres 
uruchamianej 
działalności 
przyczynia się do 
rozwoju 
gospodarczego w 
kierunkach 
wskazanych w 
LSR jako 
kluczowe dla 
obszaru LGD 

Zakres uruchamianej działalności przyczynia się do rozwoju gospodarczego w kierunkach 
wskazanych w LSR jako kluczowe dla obszaru LGD. 

Za kluczowe dla dalszego rozwoju obszaru LSR w dokumencie strategicznym jakim jest LSR na lata 

2014-2020 uznano turystykę oraz produkty lokalne, w tym lokalne produkty rolne oraz ich 

przetwarzanie, zatem pogrupowano rodzaje działalności na następujące zakresy: 

1. Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią  

2. Usługi związane z obsługą ruchu turystycznego 

3. Działalność, której podstawę stanowią produkty lokalne oraz ich przetwarzanie jako produktów 
żywnościowych 

4. Działalność przyczyniająca się do rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych oraz na 

podstawie budżetu.  

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. 

15 – operacja dotyczy działalności w 
co najmniej jednym ze wskazanych 
zakresów 

0 – operacja nie dotyczy żadnego z 
wymienionych zakresów 

 

2. 

Operacja 
przyczynia się do 
zwiększenia 
atrakcyjności  
turystycznej 
obszaru LGD 

Operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności  turystycznej lub promocji obszaru LGD. 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez: 

1) Operacja uzupełnia lub tworzy ofertę turystyczną: operacje, które zakładają inwestycje 

służące turystom – np. są zlokalizowane przy szlaku turystycznym, mają charakter otwarty 

np. muzea, skanseny, wystawy, punkty widokowe, oferta warsztatowa, ścieżki edukacyjne 

itd… 

2) Operacja promuje lub jest komplementarna z innymi miejscami turystycznymi czy szlakami 

turystycznymi na obszarze LGD. 

3) Wnioskodawca posiada plan współpracy z innymi przedsiębiorcami, przyczyniając się w 

ten sposób do kooperacji, współpracy oraz sieciowania usług w regionie w zakresie 

turystyki. Współpraca z innymi przedsiębiorcami powinna być logiczna i adekwatna do 

zamierzeń wnioskodawcy. 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu operacji oraz rodzaju działalności zaplanowanej w 
ramach operacji, podpisanych porozumień czy umów dotyczących kooperacji w zakresie turystyki. 

15 – operacja przyczynia się do 
zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 3-trzech łącznie 
wymienionych warunków 

10 – operacja przyczynia się do 
zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 2-óch łącznie 
wymienionych warunków 

5 - operacja przyczynia się do 
zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 1-ego wymienionego 
warunku 

0 – operacja nie przyczynia się do 



Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. zwiększenia  atrakcyjności 
turystycznej obszaru 

 

 

3.  

Oparcie operacji 
na lokalnych 
wartościach i 
zasobach 
kulturowych, 
przyrodniczych 
lub historycznych 

 

Operacja  opiera się na lokalnych wartościach i zasobach kulturowych, przyrodniczych lub 

historycznych.  

W ramach kryterium oceniane będzie oparcie operacji  na lokalnych zasobach kulturowych, 

przyrodniczych i historycznych (3 obszary zasobów), opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju lub 

dostępnych opracowaniach.   

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami (np. źródła pisemne, literatura, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do 

stron www itp…). Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych 

publikacji należy załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron 

www itp…Wydruk stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data 

wydania, wydawnictwo oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia 

kryterium. Załączniki do wniosku takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi 

Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich 

zawarte nie stanowią załączników dokumentujących spełnienia kryterium nr 2. Bez załączenia 

konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. 

 15 – operacja opiera się na 3 
obszarach zasobów 

10 – operacja opiera się na 2 
obszarach zasobów 

5 – operacja opiera się na 1 obszarze 
zasobów 

0 - operacja nie opiera się na  
żadnym obszarze zasobów 

4. 
Innowacyjność 
operacji  

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań nowatorskich i innowacyjnych na obszarze LGD lub 

jego części. 

1) Przez operacje  nowatorskie rozumie się: operacje niestandardowe, o eksperymentalnym 

charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, 

przyczyniające się do pozytywnych zmian o długofalowym charakterze na obszarze, 

wprowadzające nową jakość na obszarze LGD. 

2) Przez innowacyjność rozumie się:  wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania 

lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych na obszarze LGD lub jego części. 

3) Innowacyjny charakter operacji może dotyczyć również obszaru ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym , może być związany z przeciwdziałaniem 

ubóstwu czy z włączeniem społecznym, nowymi technologiami. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

10 – operacja jest nowatorska 

5 – operacja jest innowacyjna  

0 – operacja nie jest nowatorska, ani 
innowacyjna  



załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają 
taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do 
stron www itp….) oraz analizy  wskazującej na innowacyjny charakter, załączonej do wniosku. 
Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy 
załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www 
itp…Wydruk stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data 
wydania, wydawnictwo oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia 
kryterium. Załączniki do wniosku takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi 
Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich 
zawarte nie stanowią załączników dokumentujących spełnienia kryterium nr 6. 

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 
przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

5. 
Utworzenie 
nowych miejsc 
pracy 

Operacja spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne, w tym samozatrudnienie. 

W ramach kryterium preferowane jest utworzenie więcej niż 1 wymagane miejsca pracy, zgodnie 

z warunkami określonymi w które należy utrzymać przez okres 2 lat. Jako utworzenie 1 miejsca 

pracy należy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej należy rozumieć 

samozatrudnienie, zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570, z późn.zm.). 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

5 – dwa nowe miejsca pracy, w tym 
samozatrudnienie  

1 – jedno nowe miejsce pracy, w 
tym samozatrudnienie 

6. 

Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałanie 
zmianom 
klimatu 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do zastosowania 

2 rodzajów działań: inwestycji , działań materialnych i niematerialnych, sprzyjających ochronie 

środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu: 

1) Mogą to być działania polegające na rozwiązaniach inwestycyjnych i materialnych, 

które stanowią mion. 5% budżetu, jak: zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni,  

nasadzeniach drzew, krzewów, roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych 

gruntów na przepuszczalne, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, materiałów 

przyjaznych środowisku, ograniczanie  emisji  gazów, oznaczenie i ochrona miejsc 

5 – operacja przewiduje 
zastosowanie 2-óch rodzajów działań 
łącznie 

3 -  operacja przewiduje 
zastosowanie tylko działań 
inwestycyjnych i materialnych  

1 – operacja przewiduje 
zastosowanie tylko działań 
niematerialnych 

0 – operacja nie przewiduje 
zastosowanie rozwiązań 



przyrodniczo cennych, infrastrukturze sprzyjającej turystyce i rekreacji ograniczającej 

emisję gazów, tworzeniu zielonych miejsc pracy. 

2) Mogą to być działania polegające na działaniach niematerialnych jak: edukacji 

sprzyjającej ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym  w formie 

szkoleń, warsztatów, prelekcji, akcji, wydarzeń itp….   

Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają 

taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron 

www itp….). Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji 

należy załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www 

itp…Wydruk stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, 

wydawnictwo oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. 

Załączniki do wniosku takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru 

operacji czy „Analiza innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią 

załączników dokumentujących spełnienia kryterium nr 7. 

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 

przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

sprzyjających ochronie środowiska 
lub przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu 

7. 
Zrównoważony 
rozwój obszaru 
LGD 

Zrównoważony rozwój obszaru LGD. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, realizowane w miejscowościach, w których 

występuje deficyt tego rodzaju działalności. Np. miejsca noclegowe, produkcja czy usługi występują 

w danej miejscowości w małym stopniu lub w ogóle. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie przedstawionej analizy i argumentacji wnioskodawcy, 

popartej danymi np. statystycznymi GUS itp… 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

5 – operacja jest realizowana w 
miejscowości, w której występuje 
deficyt tego rodzaju działalności 

0 – operacja jest realizowana w 
miejscowości, w której nie występuje 
deficyt tego rodzaju działalności 

8. 
Status 
wnioskodawcy na 
rynku pracy 

Status Wnioskodawcy - sytuacja na rynku pracy wnioskodawcy. 

Kryterium preferuje osoby z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, 

określonych w LSR. 

Definicja osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, jest zgodna z odpowiednimi 

programami współfinansowanymi ze środków EFSI tj: PO WER oraz RPO WD, w których zawarto 

definicje tych osób zgodnie ze statystyką unijną BAEL i EUROSTAT dla Polityki Rynku Pracy. Są to 

osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, 

3 – osoba bezrobotna 

oraz  

osoba należąca co najmniej do 
jednej z grup mających utrudniony 

dostęp do rynku pracy:  

1 - osoba długotrwale bezrobotna 

1 - do 30 r. ż.  

1 - powyżej 50 r.ż. 



nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby 

bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL, jak i osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne. Weryfikacja kryterium przeprowadzana będzie na podstawie 

zaświadczenia z PUP oraz oświadczenia dot. okresu pozostawania osobą bezrobotną. 

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 

- młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 

- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

Status na rynku pracy jest określany w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie operacji, a wiek 

uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu złożenia wniosku o 

dofinansowanie operacji. Spełnienie innych warunków np. niepełnosprawność  - na podstawie 

orzeczenia o niepełnosprawności. Okres pozostawania osobą bezrobotną (długość okresu) może 

zostać udokumentowany oświadczeniem wnioskodawcy. 

Oceniający może przyznać punkty jednocześnie w  dwóch kategoriach: ze względu na status 

wnioskodawcy na rynku pracy - należy wybrać „osoba bezrobotna” jeśli ktoś spełnia taki warunek 

(kategoria 1) oraz ze względu na przynależność Wnioskodawcy do jednej z pozostałych grup 

mających utrudniony dostęp do rynku pracy (kategoria 2). Podstawową kategorią umożliwiającą 

przyznanie punktów w tym kryterium jest status osoby bezrobotnej. Przyznanie kolejnych punktów 

dot. wieku, płci itd… jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli osoba posiada status osoby bezrobotnej 

zarejestrowanej w PUP. 

Bez załączenia zaświadczenia z PUP na spełnienie kryterium oraz innych dokumentów np. 

dotyczących niepełnosprawności czy powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka – punkty nie 

będą przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 8. 

1 – niepełnosprawna  

1  - kobieta 

1 - kobieta powracająca na rynek 
pracy po urodzeniu dziecka 

0 – żadnym z powyższych 

9. 
Promowanie 
operacji 

Operacja przewiduje działania promujące operację: 

Promowanie operacji oraz konkursu grantowego oznacza 2 rodzaje działań: 

1) W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładają działania promujące 

projekt i jego efekty,  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. 

Różne narzędzia oznaczają np: Internet (np.strony www. organizacji, gminy,  facebook, 

prasa elektroniczna, portale), prasę drukowaną, radio, TV, materiały drukowane np. ulotki. 

Należy zakładać co najmniej 4 działania. 

2) W ramach działań promujących zostanie wykorzystany pełny zakres systemu 

wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór  (m.in. znaków graficznych, logotypów, 

kolorystyki, czcionki ) zawartych w księdze wizualizacji. Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie zapisów we wniosku.  

5 - działania promujące obejmują 4 
rodzaje działań promocyjnych oraz 
wykorzystanie systemu wizualizacji 
LGD 

3 – działania promujące obejmują 4 
rodzaje działań promocyjnych 

2 –działania obejmują wykorzystanie 
zakresu systemu wizualizacji LGD 
Partnerstwo Ducha Gór 

0 –operacja nie przewiduje żadnych 
działań promocyjnych 



Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

 

10 

Stopień 
przyczyniania się 
operacji do 
osiągnięcia 
celów oraz 
wskaźników 
produktu i 
rezultatu  

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i rezultatu . 

Kryterium premiuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągnięcie 
wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-
2020 oraz określonych jako obowiązkowe w PROW 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, 
załącznikach, budżecie. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 3. 

3 – w wysokim stopniu 

2 – w średni m stopniu 

1  - w minimalnym stopniu 

 

LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR w ramach realizacji LSR 2014-2020 

Lokalne Kryteria Wyboru  

operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD  

II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej,  innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru  

1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane 

kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów jaką wskazano w kolumnie np. 5, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  

2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych/ułamkowych np. ½ pkt.  

3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. opis/definicje. 

4. Max ilość punktów dla operacji, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 89 pkt. 

5. Min. ilość punktów dla operacji, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny – 60 pkt. 

6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym 

przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w 

niektórych w kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy zsumować. 

L.p. Kryteria oceny Opis / definicje Punkty 

1. 

Zakres rozwijanej 
działalności 
przyczynia się do 
rozwoju 

Zakres uruchamianej działalności przyczynia się do rozwoju gospodarczego w kierunkach wskazanych w 
LSR jako kluczowe dla obszaru LGD. 

15 – operacja dotyczy 
działalności w co najmniej 
jednym ze wskazanych 



gospodarczego w 
kierunkach 
wskazanych w LSR 
jako kluczowe dla 
obszaru LGD 

Za kluczowe dla dalszego rozwoju obszaru LSR w dokumencie strategicznym jakim jest LSR na lata 2014-

2020 uznano turystykę oraz produkty lokalne, w tym lokalne produkty rolne oraz ich przetwarzanie, 

zatem pogrupowano rodzaje działalności na następujące zakresy: 

1. Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią  

2. Usługi związane z obsługą ruchu turystycznego 

3. Działalność, której podstawę stanowią produkty lokalne oraz ich przetwarzanie jako produktów 
żywnościowych 

4. Działalność przyczyniająca się do rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. oraz na podstawie 

budżetu.  

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. 

zakresów 

0 – operacja nie dotyczy 
żadnego z wymienionych 
zakresów 

 

2. 

Operacja przyczynia 
się do zwiększenia 
atrakcyjności  
turystycznej 
obszaru LGD 

Operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności  turystycznej lub promocji obszaru LGD. 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez: 

1) Operacja uzupełnia lub tworzy ofertę turystyczną: operacje, które zakładają inwestycje 

służące turystom – np. są zlokalizowane przy szlaku turystycznym, mają charakter otwarty , 

np. muzea, skanseny, wystawy, punkty widokowe, oferta warsztatowa, ścieżki edukacyjne 

itd… 

2) Operacja promuje lub jest komplementarna z innymi miejscami turystycznymi czy szlakami 

turystycznymi na obszarze LGD. 

3) Wnioskodawca posiada plan współpracy z innymi przedsiębiorcami, przyczyniając się w ten 

sposób do kooperacji, współpracy oraz sieciowania usług w regionie w zakresie turystyki. 

Współpraca z innymi przedsiębiorcami powinna być logiczna i adekwatna do zamierzeń 

wnioskodawcy. 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu operacji oraz rodzaju działalności zaplanowanej w ramach 
operacji, podpisanych porozumień czy umów dotyczących kooperacji w zakresie turystyki. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. 

15 – operacja przyczynia się 
do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 3-trzech łącznie 
wymienionych warunków 

10 – operacja przyczynia się 
do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 2-óch łącznie 
wymienionych warunków 

5 - operacja przyczynia się do 
zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 1-ego 
wymienionego warunku 

0 – operacja nie przyczynia się 
do zwiększenia  atrakcyjności 
turystycznej obszaru 

3. 

Oparcie operacji na 
lokalnych 
wartościach i 
zasobach 
kulturowych, 
przyrodniczych lub 

 

Operacja  opiera się na lokalnych wartościach i zasobach kulturowych, przyrodniczych lub historycznych.  

W ramach kryterium oceniane będzie oparcie operacji  na lokalnych zasobach kulturowych, 

przyrodniczych i historycznych (3 obszary zasobów), opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju lub 

dostępnych opracowaniach.   

 15 – operacja opiera się na 3 
obszarach zasobów 

10 – operacja opiera się na 2 
obszarach zasobów 

5 – operacja opiera się na 1 



historycznych Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami (np. źródła pisemne, literatura, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron 

www itp…). Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy 

załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk 

stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo 

oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku 

takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza 

innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników 

dokumentujących spełnienia kryterium nr 2.  

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 

przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. 

obszarze zasobów 

0 - operacja nie opiera się na  
żadnym obszarze zasobów 

4. 
Innowacyjność 
operacji  

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań nowatorskich i innowacyjnych na obszarze LGD lub jego 

części. 

1) Przez operacje  nowatorskie rozumie się: operacje niestandardowe, o eksperymentalnym 

charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, 

przyczyniające się do pozytywnych zmian o długofalowym charakterze na obszarze, 

wprowadzające nową jakość na obszarze LGD. 

2) Przez innowacyjność rozumie się:  wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania 

lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych na obszarze LGD lub jego części. 

3) Innowacyjny charakter operacji może dotyczyć również obszaru ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym , może być związany z przeciwdziałaniem ubóstwu 

czy z włączeniem społecznym, nowymi technologiami. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 
załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki 
charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron www 
itp….) oraz analizy  wskazującej na innowacyjny charakter, załączonej do wniosku. Załączone dokumenty 
powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy załączyć również kopię w j. 
obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk stron źródeł powinien 
posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo oraz zaznaczony 
czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku takie jak: 
„Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza innowacyjnego 

10 – operacja jest nowatorska 

5 – operacja jest innowacyjna  

0 – operacja nie jest 
nowatorska, ani innowacyjna 



charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników dokumentujących spełnienia 
kryterium nr 6. 

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 
przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

5. 
Utworzenie nowych 
miejsc pracy 

Operacja spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. 

W ramach kryterium preferowane jest utworzenie co najmniej 2 lub 3 miejsc pracy, które należy utrzymać 

przez okres 3 lat, ponad wymagania zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570, z późn.zm.). 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

10 – 3 nowe miejsca pracy 

5 – 2 nowe miejsca pracy 

1 – jedno nowe miejsce pracy  

6. 

Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do zastosowania 2 

rodzajów działań: inwestycji , działań materialnych i niematerialnych, sprzyjających ochronie środowiska 

lub przeciwdziałania zmianom klimatu: 

1) Mogą to być działania polegające na rozwiązaniach inwestycyjnych i materialnych, które 

stanowią mion. 5% budżetu, jak: zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni,  

nasadzeniach drzew, krzewów, roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych gruntów 

na przepuszczalne, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, materiałów przyjaznych 

środowisku, ograniczanie  emisji  gazów, oznaczenie i ochrona miejsc przyrodniczo cennych, 

infrastrukturze sprzyjającej turystyce i rekreacji ograniczającej emisję gazów, tworzeniu 

zielonych miejsc pracy. 

2) Mogą to być działania polegające na działaniach niematerialnych jak: edukacji sprzyjającej 

ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym  w formie szkoleń, 

warsztatów, prelekcji, akcji, wydarzeń itp….   

Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki 

charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron www 

itp….). Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy 

załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk 

5 – operacja przewiduje 
zastosowanie 2-óch rodzajów 
działań łącznie 

3 -  operacja przewiduje 
zastosowanie tylko działań 
inwestycyjnych i materialnych  

1 – operacja przewiduje 
zastosowanie tylko działań 
niematerialnych 

0 – operacja nie przewiduje 
zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu 



stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo 

oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku 

takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza 

innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników 

dokumentujących spełnienia kryterium nr 7. 

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 
przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

7. 
Zrównoważony 
rozwój obszaru 
LGD 

Zrównoważony rozwój obszaru LGD. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, realizowane w miejscowościach, w których występuje 

deficyt tego rodzaju działalności. Np. miejsca noclegowe, produkcja czy usługi występują w danej 

miejscowości w małym stopniu lub w ogóle. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie przedstawionej analizy i argumentacji wnioskodawcy, 

popartej danymi np. statystycznymi GUS itp… 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

5 – operacja jest realizowana 
w miejscowości, w której 
występuje deficyt tego rodzaju 
działalności 

0 – operacja jest realizowana 
w miejscowości, w której nie 
występuje deficyt tego rodzaju 
działalności 

8. 

Wkład własny 
wnioskodawcy 
przekracza 
intensywność 
pomocy programu 
dla określonego 
wnioskodawcy 

Wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy programu dla określonego 
wnioskodawcy.  

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza 
intensywność pomocy programu dla określonego wnioskodawcy.  

Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

5 –  co najmniej 5 pkt 
procentowych  

0 –  0 pkt. procentowych 
poniżej wskazanych pułapów 

9. 
Promowanie 
operacji 

Operacja przewiduje działania promujące operację: 

Promowanie operacji oraz konkursu grantowego oznacza 2 rodzaje działań: 

1) W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładają działania promujące projekt i 

jego efekty,  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.  

Różne narzędzia oznaczają np: Internet (np.strony www. organizacji, gminy,  facebook, 

prasa elektroniczna, portale), prasę drukowaną, radio, TV, materiały drukowane np. 

ulotki. Należy zakładać co najmniej 4 działania. 

2) W ramach działań promujących zostanie wykorzystany pełny zakres systemu wizualizacji 

LGD Partnerstwo Ducha Gór  (m.in. znaków graficznych, logotypów, kolorystyki, czcionki 

) zawartych w księdze wizualizacji. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

zapisów we wniosku.  

5 - działania promujące 
obejmują 4 rodzaje działań 
promocyjnych oraz 
wykorzystanie systemu 
wizualizacji LGD 

3 – działania promujące 
obejmują 4 rodzaje działań 
promocyjnych 

2 –działania obejmują 
wykorzystanie zakresu 
systemu wizualizacji LGD 



Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

Partnerstwo Ducha Gór 

0 –operacja nie przewiduje 
żadnych działań promocyjnych 

 

10. 
Rozwój 
istniejącego 
przedsiębiorstwa 

Operacja zakłada rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. 

 

Kryterium premiuje operacje, które wskazują na rzeczywisty rozwój przedsiębiorstwa w stosunku do 

stanu poprzedniego, bez dofinansowania. Wnioskodawca powinien wskazać w jaki sposób istniejące 

przedsiębiorstwo będzie się rozwijać w wyniku realizacji operacji np. zmieniać, udoskonalać itd…: profil 

produkcji, jakość produktów, rentowność sprzedaży, powiązania kooperacyjne, wdrażanie technologii, 

znak towarowy itd…. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, zapisów w 

budżecie. 

3 – operacja zakłada rozwój 
przedsiębiorstwa 

0 - operacja nie zakłada 
rozwoju przedsiębiorstwa 

11. 

Stopień 
przyczyniania się 
operacji do 
osiągnięcia celów 
oraz wskaźników 
produktu i 
rezultatu  

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium premiuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągnięcie 
wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020 oraz 
określonych jako obowiązkowe w PROW 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, załącznikach, 
budżecie. 

 

 

 

 

 

 

 

3 – w wysokim stopniu 

2 – w średni m stopniu 

1  - w minimalnym stopniu 

Lokalne Kryteria Wyboru operacji  

LGD PARTNERSTWIO DUCHA GÓR w ramach realizacji LSR 2014-2020 

operacji własnych LGD i dla podmiotów, które zgłosiły zamiar jej realizacji 

I.2.1.  Zintegrowany system informacji i zarządzania turystyką 



1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane 

kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów jaką wskazano w kolumnie, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  

2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych np. 0,3 pkt lub 1,3 pkt.  

3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. opis/definicje. 

4. Max ilość punktów dla operacji w ramach przedsięwzięcia:   73 pkt. 

5. Min. ilość punktów dla operacji w ramach zakresu: 55 pkt. 

6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem oceny i wyboru, 

poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

L.p. Kryteria oceny Opis / definicje Punkty 

1. 

Operacja przyczynia 
się do zwiększenia 
atrakcyjności  
turystycznej 
obszaru LGD 

Operacja przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności  turystycznej lub promocji obszaru LGD. 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez: 

1) Operacja uzupełnia lub tworzy ofertę turystyczną: operacje, które zakładają inwestycje służące 

turystom – np. są zlokalizowane przy szlaku turystycznym, mają charakter otwarty np.. muzea, 

skanseny, wystawy, punkty widokowe, oferta warsztatowa, ścieżki edukacyjne itd… 

2) Operacja promuje lub jest komplementarna z innymi miejscami turystycznymi czy szlakami 

turystycznymi na obszarze LGD. 

3) Operacja obejmuje możliwie szeroko cel, w jakim została utworzona np. szlak rzemieślniczy czy 

konny obejmuje wiele miejsc, możliwie jak najszerzej lub posiada odniesienie do innych szlaków 

tematycznych, może stanowić ich uzupełnienie, nie służąc tym samym pojedynczym interesom, 

ale dobru wspólnemu. 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu operacji oraz rodzaju infrastruktury zaplanowanej w ramach 

operacji. Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy w dokumentacji aplikacyjnej, w tym 

budżetu. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. 

15 – operacja przyczynia się 
do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 3-trzech łącznie 
wymienionych warunków 

10 – operacja przyczynia się 
do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 2-óch łącznie 
wymienionych warunków 

5 - operacja przyczynia się do 
zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez 
spełnienie 1-ego 
wymienionego warunku 

0 – operacja nie przyczynia się 
do zwiększenia  atrakcyjności 
turystycznej obszaru 

2. 

Oparcie operacji na 
lokalnych 
wartościach i 
zasobach 
kulturowych, 
przyrodniczych lub 
historycznych 

Operacja  opiera się na lokalnych wartościach i zasobach kulturowych, przyrodniczych lub historycznych.  

W ramach kryterium oceniane będzie oparcie operacji na lokalnych zasobach kulturowych, 

przyrodniczych i historycznych (3 obszary zasobów), opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju lub 

dostępnych opracowaniach, konkretnie wskazanych przez Wnioskodawcę np. na jakich konkretnie 

wskazanych wydarzeniach historycznych, na jakich konkretnie zasobach kulturowych czy przyrodniczych 

oparta będzie operacja. 

 15 – operacja opiera się na 3 
obszarach zasobów 

10 – operacja opiera się na 2 
obszarach zasobów 

5 – operacja opiera się na 1 
obszarze zasobów 

0 - operacja nie opiera się na  



Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami (np. źródła pisemne, literatura, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron 

www itp…). Załączone dokumenty powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy 

załączyć również kopię w j. obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk 

stron źródeł powinien posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo 

oraz zaznaczony czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku 

takie jak: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza 

innowacyjnego charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników 

dokumentujących spełnienie kryterium nr 2. Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na 

spełnienie kryterium – punkty nie będą przyznawane. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 15. 

żadnym obszarze zasobów 

3. 

 

 

 

 

 

 

Współpraca i 
partnerstwo 

Operacja zakłada partnerstwo i współpracę poprzez spełnienie następujących 2 –ch warunków: 

1) Partnerstwo oznacza współpracę różnorodnych partnerów, z różnych sektorów: społecznego, 

publicznego i gospodarczego, co najmniej z jednym partnerem. 

2) Współpraca oznacza pracę wolontariuszy, angażowanie zasobów ludzkich w realizacji zadań tj. 

mieszkańców, którzy posiadają umiejętności, kwalifikacje, zdolności, zasoby  itp. użyteczne w  

realizacji części operacji. Intencją kryterium jest korzystanie z lokalnych zasobów ludzkich, co 

wpływać może na tworzenie kooperacji , nawiązywania współpracy i wspólnych inicjatyw. 

Lokalna społeczność to osoby z obszaru miejscowości i gminy, na którym będzie realizowana 

operacja lub, w uzasadnionych przypadkach, z obszaru LGD. Kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie załączonych do wniosku porozumień pomiędzy partnerami (instytucje, media itd…),  

zaplanowanej w budżecie pracy wolontariuszy w ramach wkładu rzeczowego. 

Kryterium wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego współpracę i partnerstwo. Kryterium 
weryfikowane będzie w oparciu o KRS organizacji, zapisy w dokumentacji aplikacyjnej oraz załączników. 

Kryterium odnosi się do wszystkich operacji.  

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 

przyznawane.  

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

10 – operacja spełnia 2 
warunki 

5 - operacja spełnia 1 warunek 

0 – operacja nie spełnia 
żadnego warunku 

4. 
Innowacyjność 
operacji  

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań nowatorskich i innowacyjnych na obszarze LGD lub jego 

części. 

1) Przez operacje  nowatorskie rozumie się: operacje niestandardowe, o eksperymentalnym 

charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, 

10 – operacja jest nowatorska 

5 – operacja jest innowacyjna  

0 – operacja nie jest 



przyczyniające się do pozytywnych zmian o długofalowym charakterze na obszarze, 

wprowadzające nową jakość na obszarze LGD. 

2) Przez innowacyjność rozumie się:  wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania 

lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych na obszarze LGD lub jego części. 

3) Innowacyjny charakter operacji może dotyczyć również obszaru ochrony środowiska czy 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym , może być związany z przeciwdziałaniem ubóstwu 

czy z włączeniem społecznym, nowymi technologiami. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 
załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki 
charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, dokumentacja zdjęciowa odnośniki do stron www 
itp….) oraz analizy  wskazującej na innowacyjny charakter, załączonej do wniosku. Załączone dokumenty 
powinny być w j. polskim (w przypadku tłumaczonych publikacji należy załączyć również kopię w j. 
obcym), jako odrębne wydruki np. z literatury, ze stron www itp…Wydruk stron źródeł powinien 
posiadać opis dotyczący publikacji tj. autor, tytuł, data wydania, wydawnictwo oraz zaznaczony 
czytelnie konkretny fragment tekstu dot. spełnienia kryterium. Załączniki do wniosku takie jak: 
„Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji czy „Analiza innowacyjnego 
charakteru operacji” oraz opisy w nich zawarte nie stanowią załączników dokumentujących spełnienia 
kryterium nr 6. 

Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 
przyznawane. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

nowatorska, ani innowacyjna 

5. 
Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Doświadczenie wnioskodawcy jest istotnym elementem w przypadku tworzenia zintegrowanego 

systemu informacji i zarządzania turystyką. 

W ramach kryterium preferowane będą wnioskodawcy posiadające doświadczenie w tym zakresie: 

1) Jako duże doświadczenie uważa się udokumentowanie co najmniej 5 realizacji podobnych do 

przedsięwzięcia będącego przedmiotem konkursu. 

2) Jako średnie doświadczenie uważa się udokumentowanie co najmniej 3 realizacji podobnych do 

przedsięwzięcia będącego przedmiotem konkursu. 

3) Jako słabe doświadczenie uważa się udokumentowanie mniej niż 3 realizacji podobnych do 

przedsięwzięcia będącego przedmiotem konkursu. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że wnioskodawca spełnia to kryterium. 

10 – wnioskodawca posiada 
duże doświadczenie 

5 – wnioskodawca posiada 
średnie doświadczenie 

0 –wnioskodawca posiada 
słabe doświadczenie 



Bez załączenia konkretnych dokumentów i dowodów na spełnienie kryterium – punkty nie będą 

przyznawane. Maksymalna liczba punktów w kryterium – 10. 

6. 

Wkład własny 
wnioskodawcy 
przekracza 
intensywność 
pomocy programu 
dla określonego 
wnioskodawcy 

Wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy programu dla określonego 
wnioskodawcy, w tym co najmniej 5% co najmniej wkładu finansowego i 5% wkładu rzeczowego.  

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza 
intensywność pomocy programu dla określonego wnioskodawcy, w tym co najmniej 5% wkładu 
finansowego i 5% wkładu rzeczowego. 

Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych 

załączonymi dokumentami. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

5 –  co najmniej 10 pkt 
procentowych  

0 –  0 pkt. procentowych 
poniżej wskazanych pułapów 

7. 

Promowanie 
operacji oraz 
konkursu 
grantowego LGD 

Operacja przewiduje działania promujące operację: 

Promowanie operacji oraz konkursu grantowego oznacza 2 rodzaje działań: 

1) W ramach kryterium preferowane będą operacje zakładają działania promujące projekt i 

jego efekty,  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Różne narzędzia oznaczają np: 

Internet (np.strony www. organizacji, gminy,  facebook, prasa elektroniczna, portale), 

prasę drukowaną, radio, TV, materiały drukowane np. ulotki. Należy zakładać co 

najmniej 4 działania. 

2) W ramach działań promujących zostanie wykorzystany pełny zakres systemu 

wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór  (m.in. znaków graficznych, logotypów, 

kolorystyki, czcionki ) zawartych w księdze wizualizacji. Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie zapisów we wniosku.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych.  

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 5. 

5 - działania promujące 
obejmują 4 rodzaje działań 
promocyjnych oraz 
wykorzystanie systemu 
wizualizacji LGD 

3 – działania promujące 
obejmują 4 rodzaje działań 
promocyjnych 

2 –działania obejmują 
wykorzystanie zakresu 
systemu wizualizacji LGD 
Partnerstwo Ducha Gór 

0 –operacja nie przewiduje 
żadnych działań promocyjnych 

 

8. 

Stopień 
przyczyniania się 
operacji do 
osiągnięcia celów 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium premiuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiągnięcie 
wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór na lata 2014-2020 oraz 

3 – w wysokim stopniu 

2 – w średni m stopniu 

1  - w minimalnym stopniu 



oraz wskaźników 
produktu i 
rezultatu 

określonych jako obowiązkowe w PROW 2014-2020. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, załącznikach, 
budżecie. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium – 3. 

 

 

 


