
Załącznik nr 3 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  

 
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

 

1. Kryteria w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego 

 

L.p. Kryterium  Opis Zasady pkt. pkt. Sposób 

weryfikacji 

1 Operacja 

wykorzystuje 

lokalne zasoby 

kulturowe, 

przyrodnicze lub 

historyczne 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę. 

Przez zasoby historyczno-kulturowe należy rozumieć 

rzeczy nieruchome i ruchome wraz ze związanymi z nim 

wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i 

obyczajowymi, uznawane za godne ochrony prawnej dla 

dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywane 

następnym pokoleniom z uwagi na wartości historyczne, 

patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające 

znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, 

społecznego i kulturalnego, upamiętniania wydarzeń 

historycznych czy kultywowania tradycji. 

Natomiast zasoby przyrodnicze to elementy przyrody 

mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. Są 

nimi np.: gleby, surowce mineralne, wody, lasy, łąki, 

zwierzęta.  

Punkty się sumuje. 

w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

przyrodnicze 

2 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

kulturowe i/lub historyczne 

2 

2 Operacja jest 

innowacyjna 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania. 

Preferuje się operacje innowacyjne oparte o lokalne zasoby 

opisane w kryterium „Operacja wykorzystuje lokalne 

zasoby kulturowe, przyrodnicze lub historyczne”. 

Innowacja rozumiana jest jako zrealizowanie operacji 

opartej o  nowe rozwiązanie oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych i/lub historycznych i/lub przyrodniczych 

dotychczas nie znanych / nie stosowanych na obszarze LSR 

w odpowiednim zakresie terytorialnym 

nowe rozwiązanie na obszarze LGD  

oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

nowe rozwiązanie na obszarze gminy 

oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

2 

nowe rozwiązanie na obszarze danego 

sołectwa oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

1 
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Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, 

nowej metody marketingowej lub nowej metody 

organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 

miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.  

3 Aktywność na 

rzecz LGD i 

rozwoju jego 

obszaru 

 

Preferuje się wnioskodawców, którzy uczestniczą w 

szkoleniach organizowanych przez LGD i/lub korzystają z 

doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD. 

Preferuje operacje wnioskodawców, którzy są aktywni i 

uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez LGD 

oraz osoby zamieszkałe  lub podmioty mające siedzibę lub  

oddział na obszarze LGD . 

Punkty sumuje się. 

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu w 

ciągu ostatniego roku przed końcem 

naboru i/lub korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez Biuro LGD 

potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem/certyfikatem wydanym 

przez biuro LGD 

1 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie, 

dane biura LGD 

(np. listy 

obecności) 

Wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę 

lub włada nieruchomością na obszarze 

LGD minimum 1 rok przed końcem naboru 

1 

4 Stopień 

przygotowania 

operacji  

 

Operacja jest przygotowana do realizacji 

Preferuje operacje przygotowane do realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczą projektowanej operacji, czyli: 

a) operacje, dla których przedstawiono aktualne 

prawomocne pozwolenie na budowę 

lub 

b) operacje, dla których przedstawiono zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych właściwemu organowi wraz 

z: 

- oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu,  

lub 

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł 

sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót 

budowlanych;  

i/lub 

c) dla  przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono w 

wymaganej liczbie oferty aktualne na dzień złożenia 

operacja przygotowana do realizacji 

 

4 Opis i 

załączniki do 

wniosku o 

dofinasowanie,   
operacja nie przygotowana do realizacji 0 



Załącznik nr 3 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  

 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 

dokumenty zostały załączone do wniosku, 

 

5 Wpływ operacji na 

ochronę 

środowiska lub 

klimatu 

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują 

rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. 

W przypadku operacji inwestycyjnych to może być 

zastosowanie ekologicznych materiałów lub technologii 

czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanej inwestycji. W przypadku operacji miękkich 

preferowane będą projekty obejmujące swoim zakresem 

zagadnienia przybliżające uczestnikom tematykę ochrony 

środowiska (w tym lokalne zasoby przyrodnicze) czy 

przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie Nie stosuje rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 

0 

6 Wpływ operacji na 

życie społeczno – 

kulturalne 

Preferuje się operacje wpływające bezpośrednio na życie 

społeczno -kulturalne obszaru LSR: 

operacja przyczynia się bezpośrednio do popularyzacja 

sportu i aktywnego trybu życia (organizacja otwartych 

zawodów sportowych, funkcjonowanie otwartych sekcji 

sportowych, rozwój bazy sportowej), 

Punkty sumuje się. 

popularyzacja sportu i aktywnego trybu 

życia  

1 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie zwiększenie oferty kulturalnej (organizacja 

otwartych imprez o charakterze 

kulturalnym) 

1 

operacja przyczynia się do wzrostu 

aktywności mieszkańców 

(wnioskodawcą/partnerem projektu jest 

wyłącznie przedstawiciel sektora 

organizacji pozarządowych z obszaru 

LGD) 

 

1 

 

7 Zaspokojenie 

potrzeb grup 

defaworyzowanych 

Preferuje się operacje, w ramach których dąży się do 

poprawy statusu społecznego grup defaworyzowanych 

określonych w LSR. 

Operacja wpływa na poprawę statusu 

społecznego grup defaworyzowanych 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie Operacja nie wpływa na poprawę statusu 

społecznego grup defaworyzowanych 

0 

Maksymalna liczba punktów - 25 pkt.  

Minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej - 12 pkt. 
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2. Kryteria w zakresie przedsiębiorczości 

 

L.p. Kryterium  Opis Zasady pkt. pkt. Sposób 

weryfikacji 

1 Wysokość wkładu 

własnego 

W budżecie operacji przewidziano wkład własny na 

poziomie wyższym niż minimalny. Preferowane będą 

projekty zapewniające większy niż minimalny poziom 

wkładu własnego wnioskodawcy. Wkład własny liczony 

jest od całkowitej kwoty projektu. Z punktu widzenia 

LSR większy wkład własny oznacza większą ilość 

środków do dysponowania i większą ilość projektów do 

zrealizowania przez wnioskodawców. 

wyższy ponad 20% od minimalnego 

wkładu własnego – liczonego od 

całkowitej kwoty projektu. 

4 Dane z wniosku 

o 

dofinansowanie 

wkład własny do 20% włącznie powyżej 

minimalnego wkładu własnego – liczonego 

od całkowitej 

kwoty projektu 

2 

wkład własny równy minimalnemu 0 

2 Operacja 

wykorzystuje 

lokalne zasoby 

kulturowe, 

przyrodnicze lub 

historyczne 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę. 

Przez zasoby historyczno-kulturowe należy rozumieć 

rzeczy nieruchome i ruchome wraz ze związanymi z nim 

wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i 

obyczajowymi, uznawane za godne ochrony prawnej dla 

dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywane 

następnym pokoleniom z uwagi na wartości historyczne, 

patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające 

znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju 

politycznego, społecznego i kulturalnego, upamiętniania 

wydarzeń historycznych czy kultywowania tradycji. 

Natomiast zasoby przyrodnicze to elementy przyrody 

mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. 

Są nimi np.: gleby, surowce mineralne, wody, lasy, łąki, 

zwierzęta.  

Punkty się sumuje. 

w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

przyrodnicze 

2 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

kulturowe i/lub historyczne 

2 

3 Operacja jest 

innowacyjna 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania. 

Preferuje się operacje innowacyjne oparte o lokalne 

nowe rozwiązanie na obszarze LGD  

oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

nowe rozwiązanie na obszarze gminy 2 
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zasoby opisane w kryterium „Operacja wykorzystuje 

lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub 

historyczne”. 

Innowacja rozumiana jest jako zrealizowanie operacji 

opartej o  nowe rozwiązanie oparte na lokalnych 

zasobach kulturowych i/lub historycznych i/lub 

przyrodniczych dotychczas nie znanych / nie 

stosowanych na obszarze LSR w odpowiednim zakresie 

terytorialnym 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 

procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 

metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 

organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.  

oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

nowe rozwiązanie na obszarze danego 

sołectwa oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

1 

4 Operacja 

przyczynia się do 

powstania więcej 

niż 1 miejsca pracy 

Preferuje operacje generujące nowe miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na podstawie 

samo zatrudnienia, umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę. 

4 i więcej miejsc pracy w ramach operacji 4 Dane z wniosku 

o dofinasowanie 3 miejsca pracy w ramach operacji 3 

2 miejsca pracy  w ramach operacji 2 

tworzy tyle miejsc pracy ile zakłada 

minimum 

0 

5 Aktywność na rzecz 

LGD i rozwoju jego 

obszaru 

 

Preferuje się wnioskodawców, którzy uczestniczą w 

szkoleniach organizowanych przez LGD i/lub korzystają 

z doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD. 

Preferuje operacje wnioskodawców, którzy są 

aktywnymi i uczestniczą  w  szkoleniach imprezach 

promocyjnych organizowanych przez LGD oraz osoby 

zamieszkałe  lubi podmioty zamieszkałe albo mające 

siedzibę lub władają nieruchomością oddział  (własność 

lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy lub posiadanie udokumentowanego 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej 

przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 

zobowiązaniu do zapewnienia trwałości) na obszarze 

LGD . 

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu w 

ciągu ostatniego roku przed końcem 

naboru i/lub korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez Biuro LGD 

potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem/certyfikatem wydanym 

przez biuro LGD 

1 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie, 

dane biura LGD 

(np. listy 

obecności) 

Wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę 

lub włada nieruchomością na obszarze 

LGD minimum 1 rok przed końcem naboru 

1 



Załącznik nr 3 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  

 

Punkty sumuje się. 

6 Wpływ realizacji 

operacji na rozwój 

turystyki i 

rekreacji 

 

Preferuje operacje wpływające na rozwój turystyki: 

Punkty sumują się. 

 

związanej z rozwojem agroturystyki i/lub 

gastronomii i/lub bazy noclegowej 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie związanej z rekreacją (aktywność fizyczna 

podejmowana poza obowiązkami 

zawodowymi, społecznymi, domowymi i 

nauką) i/lub turystyką aktywną (przez 

turystykę aktywną rozumiemy wyjazdy 

jedno lub wielodniowe, których głównym 

celem jest podejmowanie aktywności 

fizycznej, ruchowej, wiążącej się z 

poprawą kondycji) 

1 

7 Stopień 

przygotowania 

operacji  

 

Operacja jest przygotowana do realizacji 

Preferuje operacje przygotowane do realizacji, w 

zakresie w jakim dotyczą projektowanej operacji, czyli: 

a) operacje, dla których przedstawiono aktualne 

prawomocne pozwolenie na budowę 

lub 

b) operacje, dla których przedstawiono zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu 

organowi wraz z: 

- oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu,  

lub 

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł 

sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót 

budowlanych;  

i/lub 

c) dla  przewidzianych w projekcie zakupów 

dostarczono w wymaganej liczbie oferty aktualne na 

dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie 

koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do 

wniosku, 

operacja przygotowana do realizacji 

 

4 opis i załączniki 

do wniosku o 

dofinasowanie, operacja nie przygotowana do realizacji 0 
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8 Zaspokajanie 

potrzeb grup 

defaworyzowanych 

na rynku pracy 

 

Preferuje operacje wpływające na poprawę sytuacji grup 

defaworyzowanych na rynku pracy gdy: 

a) Operacja związana z podejmowaniem 

działalności gospodarczej realizowana jest przez 

przedstawiciela jednej ze wskazanych w LSR grup 

defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy.  

b) Operacja związana z rozwijaniem działalności 

gospodarczej planuje utworzenie  miejsc pracy dla osób 

ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych w 

liczbie wykazanej w kryterium nr 4 Operacja przyczynia 

się do powstania więcej niż 1 miejsca pracy przez co 

najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 

Operacja związana z podejmowaniem 

działalności gospodarczej jest realizowana 

przez przedstawiciela grup 

defaworyzowanych lub 

operacja związana z rozwijaniem 

działalności gospodarczej przewiduje 

utworzenie miejsc pracy dla osób ze 

wskazanych w LSR grup 

defaworyzowanych w liczbie wykazanej w 

kryterium nr 4 Operacja przyczynia się do 

powstania więcej niż 1 miejsca pracy 

 

4 Dane z wniosku 

o 

dofinansowanie 

Operacja związana z podejmowaniem 

działalności gospodarczej nie jest 

realizowana przez przedstawiciela grup 

defaworyzowanych lub 

Operacja związana z rozwijaniem 

działalności gospodarczej  nie przewiduje 

utworzenie miejsc pracy dla osób ze 

wskazanych w LSR grup 

defaworyzowanych w liczbie wykazanej w 

kryterium nr 4 Operacja przyczynia się do 

powstania więcej niż 1 miejsca pracy 

 

0 

9 Wpływ operacji 

na 

podwyższenie 

kompetencji 

przedsiębiorstw 

Preferuje się operacje, w ramach których przewiduje się 

szkolenia zawodowe dla przedsiębiorców i/lub 

pracowników w zakresie podejmowanej lub 

kontynuowanej działalności gospodarczej. 

Operacja przewiduje szkolenia zawodowe 

dla przedsiębiorców i/lub pracowników w 

zakresie podejmowanej lub kontynuowanej 

działalności gospodarczej 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

Operacja nie przewiduje szkolenia 

zawodowe dla przedsiębiorców i/lub 

pracowników w zakresie podejmowanej 

lub kontynuowanej działalności 

gospodarczej 

0 
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Maksymalna liczba punktów - 33 pkt.  

Minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej - 16 pkt. 

 

3. Kryteria w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

 

L.p. Kryterium  Opis Zasady pkt. pkt. Sposób 

weryfikacji 

1 Operacja 

wykorzystuje lokalne 

zasoby kulturowe, 

przyrodnicze lub 

historyczne 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę. 

Przez zasoby historyczno-kulturowe należy rozumieć 

rzeczy nieruchome i ruchome wraz ze związanymi z nim 

wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i 

obyczajowymi, uznawane za godne ochrony prawnej dla 

dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazywane 

następnym pokoleniom z uwagi na wartości historyczne, 

patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające 

znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju 

politycznego, społecznego i kulturalnego, upamiętniania 

wydarzeń historycznych czy kultywowania tradycji. 

Natomiast zasoby przyrodnicze to elementy przyrody 

mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. 

Są nimi np.: gleby, surowce mineralne, wody, lasy, łąki, 

zwierzęta.  

Punkty się sumuje. 

w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

przyrodnicze 

2 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

kulturowe i/lub historyczne 

2 

2. Operacja jest 

innowacyjna 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania. 

Preferuje się operacje innowacyjne oparte o lokalne 

zasoby opisane w kryterium „Operacja wykorzystuje 

lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub historyczne”. 

Innowacja rozumiana jest jako zrealizowanie operacji 

opartej o  nowe rozwiązanie oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych i/lub historycznych i/lub przyrodniczych 

dotychczas nie znanych / nie stosowanych na obszarze 

nowe rozwiązanie na obszarze LGD  oparte na 

lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

nowe rozwiązanie na obszarze gminy oparte 

na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

2 

nowe rozwiązanie na obszarze danego 

sołectwa oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

1 
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LSR w odpowiednim zakresie terytorialnym 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 

procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 

organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 

miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.  

3 Aktywność na rzecz 

LGD i rozwoju jego 

obszaru 

 

Preferuje się wnioskodawców, którzy uczestniczą w 

szkoleniach organizowanych przez LGD i/lub korzystają 

z doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD. 

Preferuje operacje wnioskodawców, którzy są aktywni i 

uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez LGD 

oraz osoby zamieszkałe  lub podmioty mające siedzibę 

lub  oddział na obszarze LGD . 

Punkty sumuje się. 

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu w 

ciągu ostatniego roku przed końcem naboru 

i/lub korzystał z doradztwa prowadzonego 

przez Biuro LGD potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem/certyfikatem wydanym przez 

biuro LGD 

1 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie, 

dane biura LGD 

(np. listy 

obecności) 

Wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę lub 

włada nieruchomością na obszarze LGD 

minimum 1 rok przed końcem naboru 

1 

4 Stopień 

przygotowania 

operacji  

 

Operacja jest przygotowana do realizacji 

Preferuje operacje przygotowane do realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczą projektowanej operacji, czyli: 

a) operacje, dla których przedstawiono aktualne 

prawomocne pozwolenie na budowę 

lub 

b) operacje, dla których przedstawiono zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu 

organowi wraz z: 

- oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu,  

lub 

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł 

sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót 

budowlanych;  

i/lub 

c) dla  przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 

w wymaganej liczbie oferty aktualne na dzień złożenia 

operacja przygotowana do realizacji 

 

4 opis i załączniki 

do wniosku o 

dofinasowanie operacja nie przygotowana do realizacji 0 
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wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów 

i dokumenty zostały załączone do wniosku, 

 

5 Realizacja operacji w 

miejscowościach 

zamieszkanych przez 

mniej niż 5000 

mieszkańców 

Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach 

zamieszkanych przez mniej niż 5000 mieszkańców. 

Liczbę mieszkańców określa się na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego złożenie wniosku. 

 

operacje realizowana w miejscowościach 

zamieszkanych przez mniej niż 5000 

mieszkańców 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie, 

dane z GUS operacje realizowana w miejscowościach 

zamieszkanych przez co najmniej 5000 

mieszkańców 

0 

6 Wpływ operacji na 

ochronę środowiska 

lub klimatu 

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują 

rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. 

W przypadku operacji inwestycyjnych to może być 

zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub 

technologii czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko planowanej inwestycji. W przypadku operacji 

miękkich preferowane będą projekty przybliżające 

uczestnikom tematykę ochrony środowiska (w tym 

lokalne zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania 

zmianom klimatu. 

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

0 

7 Wpływ operacji na 

życie społeczno – 

kulturalne 

Preferuje się operacje wpływające bezpośrednio na życie 

społeczno -kulturalne obszaru LSR: 

operacja przyczynia się bezpośrednio do popularyzacja 

sportu i aktywnego trybu życia (organizacja otwartych 

zawodów sportowych, funkcjonowanie otwartych sekcji 

sportowych, rozwój bazy sportowej), 

Punkty sumuje się. 

popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia  1 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 
zwiększenie oferty kulturalnej (organizacja 

otwartych imprez o charakterze kulturalnym);  

1 

operacja przyczynia się do wzrostu aktywności 

mieszkańców (wnioskodawcą/partnerem 

projektu jest wyłącznie przedstawiciel sektora 

organizacji pozarządowych z obszaru LGD) 

 

1 

 

 

8 Komplementarność 

realizowanej operacji 

Preferuje się operacje, które są częścią realizacji 

szerszego planu lub strategii działania na danym obszarze 

(Gmina, Sołectwo). Należy wskazać dokładne źródło 

realizacji szerszego planu lub strategii 

Operacja jest komplementarna 4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie, 

dokumenty 

Operacja nie jest komplementarna 0 
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planistyczne 

(np. strategie 

gmin, plany 

odnowy 

miejscowości) 

Maksymalna liczba punktów - 29 pkt.  

Minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej - 14 pkt. 

 

4. Kryteria w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

 

L.p. Kryterium  Opis Zasady pkt. pkt. Sposób 

weryfikacji 

1 Operacja wykorzystuje 

lokalne zasoby kulturowe, 

przyrodnicze lub 

historyczne 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne 

walory przyrodnicze oraz lokalną historię i 

kulturę. 

Przez zasoby historyczno-kulturowe należy 

rozumieć rzeczy nieruchome i ruchome wraz ze 

związanymi z nim wartościami duchowymi, 

zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, 

uznawane za godne ochrony prawnej dla dobra 

społeczeństwa i jego rozwoju oraz 

przekazywane następnym pokoleniom z uwagi 

na wartości historyczne, patriotyczne, religijne, 

naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla 

tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, 

społecznego i kulturalnego, upamiętniania 

wydarzeń historycznych czy kultywowania 

tradycji. 

Natomiast zasoby przyrodnicze to elementy 

przyrody mające znaczenie dla bytowania i 

gospodarki człowieka. Są nimi np.: gleby, 

surowce mineralne, wody, lasy, łąki, zwierzęta.  

Punkty się sumuje. 

w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

przyrodnicze 

2 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

kulturowe i/lub historyczne 

2 



Załącznik nr 3 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  

 

2 Operacja jest innowacyjna 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w 

skali lokalnej – tj. wykorzystujące 

niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania. 

Preferuje się operacje innowacyjne oparte o 

lokalne zasoby opisane w kryterium „Operacja 

wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, 

przyrodnicze lub historyczne”. 

Innowacja rozumiana jest jako zrealizowanie 

operacji opartej o  nowe rozwiązanie oparte na 

lokalnych zasobach kulturowych i/lub 

historycznych i/lub przyrodniczych dotychczas 

nie znanych / nie stosowanych na obszarze LSR 

w odpowiednim zakresie terytorialnym 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) 

lub procesu, nowej metody marketingowej lub 

nowej metody organizacyjnej w praktyce 

gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub 

stosunkach z otoczeniem.  

nowe rozwiązanie na obszarze LGD  oparte na 

lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

nowe rozwiązanie na obszarze gminy oparte 

na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

2 

nowe rozwiązanie na obszarze danego 

sołectwa oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

1 

 0 

3 Aktywność na rzecz LGD i 

rozwoju jego obszaru 

 

Preferuje się wnioskodawców, którzy 

uczestniczą w szkoleniach organizowanych 

przez LGD i/lub korzystają z doradztwa 

prowadzonego przez Biuro LGD. 

Preferuje operacje wnioskodawców, którzy są 

aktywni i uczestniczą w szkoleniach imprezach 

promocyjnych organizowanych przez LGD oraz 

osoby zamieszkałe  lub podmioty mające 

siedzibę lub  oddział na obszarze LGD . 

Punkty sumuje się. 

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu w 

ciągu ostatniego roku przed końcem naboru 

i/lub korzystał z doradztwa prowadzonego 

przez Biuro LGD potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem/certyfikatem wydanym przez 

biuro LGD 

1 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie, 

dane biura LGD 

(np. listy 

obecności) 

Wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę lub 

włada nieruchomością na obszarze LGD 

minimum 1 rok przed końcem naboru 

1 

4 Stopień przygotowania 

operacji  

 

Operacja jest przygotowana do realizacji 

Preferuje operacje przygotowane do realizacji, w 

zakresie w jakim dotyczą projektowanej 

operacji, czyli: 

a) operacje, dla których przedstawiono aktualne 

operacja przygotowana do realizacji 

 

4 opis i załączniki 

do wniosku o 

dofinasowanie operacja nie przygotowana do realizacji 0 
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prawomocne pozwolenie na budowę 

lub 

b) operacje, dla których przedstawiono 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych właściwemu organowi wraz z: 

- oświadczeniem, że w terminie 30 dni od 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu,  

lub 

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru 

wykonania robót budowlanych;  

i/lub 

c) dla  przewidzianych w projekcie zakupów 

dostarczono w wymaganej liczbie oferty 

aktualne na dzień złożenia wniosku, 

potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 

dokumenty zostały załączone do wniosku, 

 

5 Wykorzystanie produktu 

lokalnego w operacji 

Preferowane będą operacje polegające na: 

promocji produktów lokalnych. Produkt lokalny 

to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się 

mieszkańcy obszaru LGD „Kaszubska Droga”. 

Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, 

niemasowy, z surowców lokalnych lub przy 

użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt 

lokalny to także produkt, który dla mieszkańców 

danego regionu jest codzienny, pospolity, 

natomiast dla osób z zewnątrz stanowi cos 

wyjątkowego i specyficznego. 

Operacja wykorzystuje produkt lokalny 4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 
Operacja nie wykorzystuje produkt lokalny 0 

6. Wpływ operacji na życie 

społeczno – kulturalne 

Preferuje się operacje wpływające bezpośrednio 

na życie społeczno -kulturalne obszaru LSR: 

operacja przyczynia się bezpośrednio do 

popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia  1 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 
zwiększenie oferty kulturalnej (organizacja 

otwartych imprez o charakterze kulturalnym);  

1 
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popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia 

(organizacja otwartych zawodów sportowych, 

funkcjonowanie otwartych sekcji sportowych, 

rozwój bazy sportowej), 

Punkty sumuje się. 

operacja przyczynia się do wzrostu 

aktywności mieszkańców 

(wnioskodawcą/partnerem projektu jest 

wyłącznie przedstawiciel sektora organizacji 

pozarządowych z obszaru LGD) 

 

1 

 

7 Zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych 

Preferuje się operacje, w ramach których dąży 

się do poprawy statusu społecznego grup 

defaworyzowanych określonych w LSR. 

Operacja wpływa na poprawę statusu 

społecznego grup defaworyzowanych 

4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie Operacja nie wpływa na poprawę statusu 

społecznego grup defaworyzowanych 

0 

Maksymalna liczba punktów - 25 pkt.  

Minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej - 12 pkt. 

 

5. Kryteria w zakresie operacji własnych LGD 

 

L.p. Kryterium  Opis Zasady pkt. pkt. Sposób 

weryfikacji 

1 Operacja wykorzystuje 

lokalne zasoby kulturowe, 

przyrodnicze lub 

historyczne 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę. 

Przez zasoby historyczno-kulturowe należy rozumieć 

rzeczy nieruchome i ruchome wraz ze związanymi z 

nim wartościami duchowymi, zjawiskami 

historycznymi i obyczajowymi, uznawane za godne 

ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego 

rozwoju oraz przekazywane następnym pokoleniom z 

uwagi na wartości historyczne, patriotyczne, 

religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie 

dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, 

społecznego i kulturalnego, upamiętniania wydarzeń 

historycznych czy kultywowania tradycji. 

Natomiast zasoby przyrodnicze to elementy przyrody 

mające znaczenie dla bytowania i gospodarki 

w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

przyrodnicze 

2 opis operacji 

we wniosku o 

dofinansowanie w operacji wykorzystuje się lokalne walory 

kulturowe i/lub historyczne 

2 
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człowieka. Są nimi np.: gleby, surowce mineralne, 

wody, lasy, łąki, zwierzęta.  

Punkty się sumuje. 

2 Operacja jest innowacyjna 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania. 

Preferuje się operacje innowacyjne oparte o lokalne 

zasoby opisane w kryterium „Operacja wykorzystuje 

lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub 

historyczne”. 

Innowacja rozumiana jest jako zrealizowanie operacji 

opartej o  nowe rozwiązanie oparte na lokalnych 

zasobach kulturowych i/lub historycznych i/lub 

przyrodniczych dotychczas nie znanych / nie 

stosowanych na obszarze LSR w odpowiednim 

zakresie terytorialnym 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 

procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 

metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 

organizacji miejsca pracy lub stosunkach z 

otoczeniem.  

nowe rozwiązanie na obszarze LGD  oparte 

na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

4 opis operacji 

we wniosku o 

dofinansowanie 

nowe rozwiązanie na obszarze gminy oparte 

na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

2 

nowe rozwiązanie na obszarze danego 

sołectwa oparte na lokalnych zasobach 

kulturowych/historycznych/przyrodniczych 

1 

 0 

Wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę lub 

włada nieruchomością na obszarze LGD 

minimum 1 rok przed końcem naboru 

1 

3 Stopień przygotowania 

operacji  

 

Operacja jest przygotowana do realizacji 

Preferuje operacje przygotowane do realizacji, w 

zakresie w jakim dotyczą projektowanej operacji, 

czyli: 

a) operacje, dla których przedstawiono aktualne 

prawomocne pozwolenie na budowę 

lub 

b) operacje, dla których przedstawiono zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu 

organowi wraz z: 

- oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy 

operacja przygotowana do realizacji 

 

4 opis i 

załączniki do 

wniosku o 

dofinasowanie 
operacja nie przygotowana do realizacji 0 



Załącznik nr 3 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  

 
organ nie wniósł sprzeciwu,  

lub 

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł 

sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania 

robót budowlanych;  

i/lub 

c) dla  przewidzianych w projekcie zakupów 

dostarczono w wymaganej liczbie oferty aktualne na 

dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie 

koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone 

do wniosku, 

 

4 Wykorzystanie produktu 

lokalnego w operacji 

Preferowane będą operacje polegające na: promocji 

produktów lokalnych. Produkt lokalny to wyrób lub 

usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy obszaru 

LGD „Kaszubska Droga”. Jest on produkowany w 

sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców 

lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod 

wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który 

dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, 

pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi cos 

wyjątkowego i specyficznego. 

Operacja wykorzystuje produkt lokalny 4 opis operacji 

we wniosku o 

dofinansowanie 
Operacja nie wykorzystuje produkt lokalny 0 

5 Wpływ operacji na życie 

społeczno – kulturalne 

Preferuje się operacje wpływające bezpośrednio na 

życie społeczno -kulturalne obszaru LSR: 

operacja przyczynia się bezpośrednio do 

popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia 

(organizacja otwartych zawodów sportowych, 

funkcjonowanie otwartych sekcji sportowych, rozwój 

bazy sportowej), 

Punkty sumuje się. 

popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia  1 opis operacji 

we wniosku o 

dofinansowanie 
zwiększenie oferty kulturalnej (organizacja 

otwartych imprez o charakterze 

kulturalnym), przyznaje się 5 punktów;  

1 

operacja przyczynia się do wzrostu 

aktywności mieszkańców 

(wnioskodawcą/partnerem projektu jest 

wyłącznie przedstawiciel sektora organizacji 

pozarządowych z obszaru LGD) 

 

1 

 



Załącznik nr 3 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  

 

6 Zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych 

Preferuje się operacje, w ramach których dąży się do 

poprawy statusu społecznego grup 

defaworyzowanych określonych w LSR. 

Operacja wpływa na poprawę statusu 

społecznego grup defaworyzowanych 

4 opis operacji 

we wniosku o 

dofinansowanie Operacja nie wpływa na poprawę statusu 

społecznego grup defaworyzowanych 

0 

7 Wysokość wkładu własnego W budżecie operacji przewidziano wkład własny 

na poziomie wyższym niż minimalny. Preferowane 

będą projekty zapewniające większy niż minimalny 

poziom wkładu własnego wnioskodawcy. Wkład 

własny liczony jest od całkowitej kwoty projektu. Z 

punktu widzenia LSR większy wkład własny oznacza 

większą ilość środków do dysponowania i większą 

ilość projektów do zrealizowania przez 

wnioskodawców. 

wyższy ponad 30% od minimalnego wkładu 

własnego – liczonego od całkowitej kwoty 

projektu. 

4 dane z wniosku 

o 

dofinansowanie 

wkład własny ponad 20% włącznie powyżej 

minimalnego wkładu własnego – liczonego 

od całkowitej 

kwoty projektu 

2 

wkład własny maksymalnie 20% 0 

 

Maksymalna liczba punktów - 25 pkt.  

Minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej - 12 pkt. 

 

6. Procedura zmiany kryteriów 

 

1. Zmiana kryteria należy do wyłącznej kompetencji Rady LGD. 

2. O zmianę kryteriów mogą wnioskować: 

a) członkowie LGD (w liczbie minimum 5 członków podpisanych pod wnioskiem) 

b) Zarząd LGD 

c) Rada i jej członkowie 

d) potencjalni beneficjenci (w liczbie minimum 10) 

3. Wniosek o zmianę procedur powinien zawierać propozycję zmiany istniejącej procedury oraz uzasadnienie konieczności zmian i złożony 

zostać w Biurze LGD w postaci papierowej lub elektronicznej.  

4. Zarząd LGD wraz z Radą opracowuje nowe rozwiązania w zakresie procedur oceny i wyboru i poddaje je konsultacjom społecznym poprzez 

umieszczenie ankiety na stronie internetowej LGD. 

5. Zmiana kryteriów obywa się w trybie podjęcia przez Radę LGD uchwały o zmianie kryteriów. 

6. Kryteria obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały o zmianie kryteriów. 


