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Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2018 

Zarządu Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe  

                  z dnia 04.07.2018 r. 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

Przedstawione poniżej kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSR zostały ustanowione             

w drodze przeprowadzonych konsultacji społecznych przy zastosowaniu następujących metod 

partycypacyjnych: badania ankietowe, warsztaty konsultacyjne, ocena partycypacyjna oraz w ramach 

prac zespołu roboczego powołanego ds. strategii. W wyniku konsultacji oraz mając na uwadze 

uwarunkowania i wymagania EFSI ustalono poniższe kryteria, które zostały – zgodnie z zapisami Statutu 

– zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region Południe.  

W przypadku zmiany kryteriów wyboru operacji procedura w tym zakresie będzie nawiązywała 

do procedury aktualizacji LSR opisanej w załączniku do Strategii. W tym zakresie w przypadku gdy             

w trakcie monitoringu i/lub ewaluacji prac nad wdrażaniem Strategii zaistnieją okoliczności związane                  

z potrzebą zmiany założeń kryteriów wyboru operacji, w celu reakcji na tą potrzebę Zarząd LGD 

przygotuje propozycję zmian mogących poprawić zaistniałą sytuację. Następie propozycje te zostaną 

podane konsultacją społecznym w postaci: przeprowadzenia otwartych konsultacji na zorganizowanym          

w tym celu co najmniej jednym, otwartym spotkaniu z mieszkańcami; informacji zamieszczonej na 

stronie internetowej o proponowanych zmianach z możliwością przesyłania swoich opinii co do ich 

zakresu; informacji w punkcie konsultacyjnym o procesie zmiany kryteriów  i możliwości wnoszenia 

swoich ewentualnych uwag; bezpośrednich konsultacji na zorganizowanym w tym celu spotkaniu z Radą 

Stowarzyszenia. Na podstawie tak przeprowadzonych konsultacji Zarząd LGD po zebraniu wszystkich 

opinii podejmie decyzje co do ewentualnych zmian kryteriów i ich zakresu. Ustalone na tej podstawie 

zmiany zostaną zaprezentowane do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD z wyznaczonym 

terminem na ostateczne wnoszenie swoich uwag przez zainteresowań strony. Po upłynięciu terminu                 

i uwzględnieniu tych uwag nastąpi proces aktualizacji założeń kryteriów, którego końcowym elementem 

będzie zatwierdzenie zmian przez odpowiednie organy Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem . Opisany 

powyżej proces aktualizacji LSR zapewnia tym samym społeczności lokalnej powszechny                                

i systematyczny udział w konsultacjach nad kształtem i zmianami kryteriów.   
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (PROW) 

L.P. Kryterium Punktacja Sposób weryfikacji Sposób ustalania kryteriów 
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Czy wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów współfinansowanych 
ze źródeł publicznych.  

 
TAK – 2 pkt. 
NIE – 0 pkt 

 
Oświadczenie wnioskodawcy oraz wykaz 
zrealizowanych projektów dołączone do 
wniosku  o dofinansowanie.  
Kryterium spełnione w przypadku 
udokumentowania realizacji min. 2 
projektów 

W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie wnioskodawcy 

w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych. 

Jeśli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (potwierdzeniem 

spełnienia tego kryterium będzie oświadczenie wnioskodawcy 

załączone do wniosku o dofinansowanie zawierające informacje              

o liczbie zrealizowanych projektów ze środków publicznych wraz               

z ich wykazem) wnioskodawca wykaże doświadczenie w realizacji 

co najmniej    2    tego typu projektu otrzyma za to kryterium 2 pkt. 

W przypadku braku doświadczenia beneficjenta  w realizacji tego 

typu projektów otrzymuje on 0 punktów. Za doświadczenie                     

w realizacji      projektów ze współfinansowanych ze środków 

publicznych rozumie się w tym przypadku  projekty  które zostały              

w całości zakończone i rozliczone. W przypadku tego kryterium za 

środki publiczne uważa się środki pozyskane przez wnioskodawców 

z: budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im 

podległych, budżetu Państwa, środków budżetu UE, środków 

pochodzących z pomocy innych krajów w tym np. pomocy w ramach 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przy wyborze tego 

kryterium LGD kierowało się doświadczenie z okresu wdrażania 

LSR 2007 – 2013 oraz potrzebą najbardziej efektywnego 

wykorzystania środków publicznych przez wnioskodawców                     

i sprawnej realizacji założonych do finansowania operacji. 
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W realizację operacji 
zaangażowany jest partner 
reprezentujący sektor inny niż 
ten, którego przedstawicielem 
jest wnioskodawca (publiczny, 
społeczny lub gospodarczy):* 

 
Partnerstwo trzysektorowe 
 – 4 pkt 
Partnerstwo dwusektorowe  
– 2 pkt. 
Jeden podmiot – 0 pkt. 

 
Umowa partnerska załączona do wniosku o 
dofinansowanie. 
Uwaga. 
Jeden podmiot może reprezentować tylko 
jeden sektor. 

W ramach niniejszego kryteriów punktowany będzie udział 

partnera/partnerów   w realizacji operacji. Zgodnie z  diagnozą oraz 

analizą SWOT na obszarze LGD występuję bardzo znikoma 

współpraca przy realizacji wspólnych zadań pomiędzy 

przedstawicielami poszczególnych sektorów. W związku z tym  

najwyżej punktowane będą operację zakładające odpowiednio 

współpracę: 

-  trójsektorową (publiczny, społeczny, gospodarczy) – 4 pkt. 

- dwusektorową – 2 pkt. 

W przypadku kiedy wnioskodawca nie przewidzi udziału partnera w 

realizacji operacji otrzyma 0 pkt. 
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Czy wnioskodawca w ramach 
realizacji zadania  przewidział 
rozwiązania  sprzyjające 
ochronie środowiska lub  
klimatu* 

 
TAK – 3 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

Na podstawie zapisów zawartych  we 
wniosku o przyznanie pomocy. Punkty w 
ramach niniejszego kryterium przyznane 
zostaną gdy wnioskodawca przewidzi 
realizację takich  zadań, a koszty ich 
realizacji ujęte zostaną w wykazie kosztów 
kwalifikowanych. operacji. Szczegółowy 
opis działań należy zawrzeć w karcie opisu 
operacji opracowanej przez LGD. 
 
Zgodnie z zapisami LSR do rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska lub  

W ramach niniejszego kryteriów punkty uzyskają   operację,                   

w których wnioskodawca przewidział zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. Do takich rozwiązań 

należą min: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (lampy 

solarne, ogniwa fotowoltaiczne), zastosowanie rozwiązań 

technologicznych zmniejszających zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego (np. zmiana instalacji CO  z wykorzystaniem: gazu, 

oleju opałowego, peletu, pomp ciepła itp.) 
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klimatu należą min: wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii (lampy solarne, 
ogniwa fotowoltaiczne), zastosowanie 
rozwiązań technologicznych 
zmniejszających zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego (np. zmiana 
instalacji CO  z wykorzystaniem: gazu, oleju 
opałowego, peletu, pomp ciepła itp.) 

 
4 

 
Projekt zostanie zrealizowany           
w miejscowości o liczbie 
mieszkańców zameldowanych 
na pobyt stały w ewidencji UG 
na ostatni dzień roku 
poprzedzającego rok składania 
wniosków 

▪  do 500 mieszkańców  – 4 pkt 

▪ od 501 do 2000 mieszkańców   

   włącznie – 3 pkt. 

▪ pow. 2000 do 5000  

  mieszkańców włącznie – 2 pkt 

▪ pow. 5000 mieszkańców –                 

  1 pkt 

 
Oświadczenie wnioskodawcy  dołączone do 
wniosku o dofinansowanie lub dokument 
wydany przez Urząd Gminy. 
Uwaga. 
W sytuacji, w której operacja będzie 
realizowana na terenie kilku miejscowości 
do oceny brana będzie pod uwagę 
miejscowość o największej liczbie 
mieszkańców. 

W ramach niniejszego kryteriów większą ilość punktów uzyskają 

operacje zlokalizowane w najmniejszych miejscowościach z terenu 

LGD. Kryterium ustalono w oparciu      o diagnozę obszaru, analizę 

SWOT oraz konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach 

powstawania LSR. Mieszańcy bardzo często wskazywali, że 

niedobór odpowiedniej infrastruktury dotyka w głównej mierze 

małych miejscowości. 
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Czy realizacja operacja 
spowoduje powstanie miejsca 
pracy  (w przeliczeniu na pełne 
etaty średniorocznie) * 

 
Tak – 3 pkt 
Nie – 0 pkt 

 

 
Oświadczenie wnioskodawcy dołączone do 
wniosku  o dofinansowanie 

W ramach niniejszego kryteriów  punkty uzyskają operacje 

zakładające utworzenia miejsca pracy. Kryterium ustalono w oparciu 

o diagnozę obszaru, analizę SWOT. Jednoznacznie należy 

stwierdzić, iż na całym obszarze LGD jest bardzo duży niedobór              

w  zakresie miejsc pracy co przekłada się z kolei   w bezpośredni 

sposób na bardzo wysokie bezrobocie oraz wynikające  z tego 

powodu negatywne zjawiska społeczne. 
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Wartość dofinansowania 
operacji wynosi 

 
▪ do 100 tys. PLN – 5 pkt 
▪ powyżej 100  do 200 tys. PLN  
   włącznie – 4 pkt 
▪ powyżej 200 do 300 tys. PLN 
   włącznie – 3 pkt 
▪ powyżej 300 do 400 tys. PLN 
   włącznie – 2 pkt 
▪ powyżej 400 tys. PLN – 1 pkt 

 
Na podstawie kwoty  zapisanej we wniosku 
o dofinansowanie 
 
 

W ramach niniejszego kryteriów  punkty największa ilość punktów 

uzyskają operację zakładające mniejszą wartość dofinansowania. 

Zgodnie z diagnozą oraz analizą SWOT na obszarze LGD brakuję 

odpowiedniej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. 

Temat ten był również bardzo często poruszany podczas konsultacji 

społecznych. Wprowadzone kryteriów ma na celu zachęcić 

potencjalnych beneficjentów do realizacji mniejszych projektów, co 

przy założonym w LSR budżecie skutkować będzie większą liczbą 

zrealizowanych operacji. 
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Wnioskodawca/pracownik 
wnioskodawcy skorzystał z 
bezpośredniego doradztwa 
pracowników biura  LGD 
(kontakt osobisty) lub 
uczestniczył w szkoleniu z 
zakresu przygotowania wniosku 
o przyznanie pomocy dla 
danego przedsięwzięcia. 

 
Tak – 3 pkt 
Nie – 0 pkt 

 
Lista uczestników szkolenia/ rejestr 
udzielonego doradztwa 

W ramach niniejszego kryteriów  punkty uzyska wnioskodawca, 

który skorzysta ze szkolenia/doradztwa organizowanego przez 

LGD. Kryterium ma na celu przygotowanie jak najlepszej jakości 

wniosków aplikacyjnych mając na uwadze sprawne i efektywne 

wykorzystanie dostępnych środków.  Kryterium ustalone zostało w 

oparciu    o doświadczenie LGD dotyczące wrażania LSR                  

w okresie 2007 – 2013, diagnozę oraz analizę SWOT.  
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Wnioskodawca przewidział 
rozpowszechnianie informacji 
dotyczącej  otrzymania  
dofinansowania projektu za 
pośrednictwem LGD 

 
Tak za pomocą 3 lub więcej 

metod – 3 pkt 

Tak za pomocą 2 metod – 2 pkt 

Tak za pomocą 1 metody – 

1 pkt 

Nie – 0 pkt 

Oświadczenie dołączone do wniosku                 
o dofinansowanie oraz ujęcie min. 1 kosztu 
promocji w zestawieniu kosztów 
niekwalifikowanych operacji (wniosek 
sekcja B.IV pkt 2.4) 
Przykładowe metody informacji: 
-     strona internetowa wnioskodawcy 
- tablica informacyjna o pozyskaniu 

W ramach niniejszego kryteriów  punkty uzyska wnioskodawca, 

który przewidział rozpowszechnianie informacji dotyczących 

otrzymania dofinansowania za pośrednictwem LGD. Kryterium ma 

na celu zwiększenie rozpoznawalności LGD w regionie oraz jak 

najszerszy i szybszy przepływ informacji na temat możliwości 

otrzymania wsparcia.. W trakcie konsultacji społecznych 

prowadzonych w ramach prac nad LSR mieszkańcy                               
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środków za pośrednictwem LGD (wg. wzoru 
LGD) 
- informacja na wizytówkach, ulotkach 
plakatach itp. o pozyskaniu środków za 
pośrednictwem LGD 
- inne wskazane w oświadczeniu 
Uwaga:  
Uwaga: 
1. Koszty promocji stanowią koszty  
niekwalifikowalne. 
2. Dane zawarte w oświadczeniu 

wnioskodawcy muszą być zgodne                         

z danymi zawartymi we wniosku. 

w znacznej większość przypadków nie mieli świadomości, że 

inwestycję z których na co dzień korzystają min. boiska, place 

zabaw itp. dofinansowane zostały przy udziale środków LGD. 

Podejmowane przez beneficjentów takich działania stanowić będę 

również bardzo dobrą formę uzupełnienia działań informacyjnych 

podejmowanych przez LGD w zawartych strategii komunikacji                    

z mieszkańcami. 

Maksymalna suma punktów 27   

*kryteria kluczowe przy wyborze operacji przez LGD 

 
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności operacji dla przedsięwzięcia „Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej               
i kulturalnej” wynosi co najmniej 11 punktów uzyskanych ze wszystkich kryteriów wyboru 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


