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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 9/2019 

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

Dotyczy przedsięwzięć: 

a) 1.2.1 Publikacje promujące obszar LGD w tym promujące kulturę kaszubską 

b) 1.2.3 Promocja produktów lokalnych 

 

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

weryfikacji 

1. Operacja jest innowacyjna 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w 

skali lokalnej – tj. wykorzystujące 

niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania. 

Innowacja rozumiana jest jako zrealizowanie 

operacji opartej o  nowe rozwiązanie.  

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   4 opis operacji we 

wniosku o 

dofinansowanie 

nowe rozwiązanie na obszarze gminy  2 

nowe rozwiązanie na obszarze danego 

sołectwa  

1 

2. 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  

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 
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oddział na obszarze LGD . 

Punkty sumuje się. 

minimum 1 rok przed końcem naboru 

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 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, 

operacja przygotowana do realizacji 

 

4 opis i załączniki 

do wniosku o 

dofinasowanie operacja nie przygotowana do realizacji 0 

4. Wykorzystanie produktu Preferowane będą operacje polegające na: Operacja wykorzystuje produkt lokalny 4 opis operacji we 
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lokalnego w operacji 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 nie wykorzystuje produkt lokalny 0 wniosku o 

dofinansowanie 

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);  

1 

operacja przyczynia się do wzrostu 

aktywności mieszkańców 

(wnioskodawcą/partnerem projektu jest 

wyłącznie przedstawiciel sektora organizacji 

pozarządowych z obszaru LGD) 

 

1 

 

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 

Maksymalna liczba punktów - 21 pkt.  

Minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej - 9 pkt. 

 


