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Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3/2017 

 

Kryteria w zakresie budowy, modernizacji, wyposażenia ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, sportowo - rekreacyjnej, 

integracji społecznej, kulturalnej 

Dotyczy przedsięwzięcia – 1.1.1 Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej i /lub kulturalnych oraz 

wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury 

  

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.  

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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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 

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 Operacja jest przygotowana do realizacji operacja przygotowana do realizacji 4 opis i załączniki 
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przygotowania 

operacji  

 

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 

po co najmniej dwie oferty i/lub kosztorys,  

potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 

dokumenty zostały załączone do wniosku, 

 do wniosku o 

dofinasowanie operacja nie przygotowana do realizacji 0 

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 biorąc pod uwagę 

liczbę mieszkańców zameldowanych na stałe lub na 

pobyt czasowy. 

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 Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 4 opis operacji we 



         
 

 
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.4 „Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

4 
 

ochronę środowiska 

lub klimatu 

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. 

środowiska lub klimatu 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 

planistyczne 

(np. strategie 

gmin, plany 

Operacja nie jest komplementarna 0 
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odnowy 

miejscowości) 

 

Maksymalna liczba punktów - 29 pkt.  

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

 


