
KRYTERIA MERYTORYCZNE - PUNKTOWE 

 

 

cel 1.2 Rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu na obszarze 

objętym LSR w okresie 2016-2018; przedsięwzięcie 1.2.1 inwestycje publiczne, w szczególności w 

zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające 

przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

Lp. LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH PUNKTACJA 
WYJAŚNIENIA 

UZUPEŁNIENIA 

1. Operacja przyczynia się do rozwoju: 

a/ infrastruktury turystycznej 30 pkt.  

b/ infrastruktury rekreacyjnej 20 pkt.  

c/ infrastruktury kulturowej 10 pkt.  

d/ żadne z powyższych 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty 

turystycznej na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej 

w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni jej wkład w uatrakcyjnienie lokalnej 

oferty turystycznej przyznając operacji 30 pkt.  

Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty 

rekreacyjnej na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji 

złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni jej wkład w uatrakcyjnienie 

lokalnej oferty rekreacyjnej przyznając operacji 20 pkt.  

Założenia kryterium „c” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury 

kulturowej na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej 

w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni czy jej realizacja przyczyni się do 

rozwoju infrastruktury kulturowej przyznając operacji 10 pkt.  

W ramach całego kryterium nr 1 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do opisu 

we wniosku złożonym przez wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

2. Operacja wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu  

a/ inwestycyjne 10 pkt.  

b/ edukacyjne 10 pkt.  

b/ żadne z powyższych 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do inwestycji, w ramach której 

podjęte zostaną działania sprzyjające ochronie klimatu, przykładowo mogą to być działania polegające na zwiększaniu 

obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii, 

zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, itp. na obszarze 

LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru 

(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni jej wkład inwestycyjny w ochronę klimatu przyznając 

operacji 10 pkt.  

Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do przeprowadzenia 



dodatkowych działań edukacyjnych dotyczących wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze obszaru 

LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru 

(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni pomysł  i jakość działań edukacyjnych założonych w 

ramach operacji przyznając jej 10 pkt.  

W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych 

kryteriów. 

W ramach całego kryterium nr 2 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że operacja spełnia 

zarówno kryterium a i b we wniosku złożonym przez wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

3. Operacja wpływa na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych 

zdiagnozowane na obszarze LGD 

 

a/ tak 10 pkt.  

b/ nie 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do niwelowanie problemów 

społeczno-gospodarczych zdiagnozowane na obszarze LGD a wpisanych do Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym zakresie 

Wnioskodawca winien wskazać obszar problemowy zdiagnozowany w LSR, poprzez podanie numeru strony w dokumencie 

strategii i krótki opis w załączniku do wniosku. W oparciu o te informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach 

naboru ( załączniki) Rada rozpatrując operację oceni jej wpływ na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych na 

obszarze LGD przyznając operacji 10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

4. Operacja jest realizowana w miejscowości/ach zamieszkałej/ych przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców 

 

a/ tak 10 pkt.  

b/ nie 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji która jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców. Dopuszcza się możliwość realizacji operacji w kilku miejscowościach, przy założeniu, że 

żadna z nich nie przekracza 5 tys. mieszkańców. W tym zakresie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji 

złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację sprawdzi ilość mieszkańców na dzień 

31.12.2013 r. przyznając operacji 10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

5. Wnioskodawca deklaruje stosowanie zrównoważonego zamówienia publicznego/zapytania 

ofertowego, poprzez wykorzystanie zielonych lub społecznych  KLAUZUL: 

a/ tak 10 pkt.  

b/ nie/ nie dotyczy 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja będzie oparta o zastosowanie 



zrównoważonego zamówienia publicznego/zapytania ofertowego tj.: 

Zielone zamówienia/zapytania - w którym zamawiający włącza kryteria ekologiczne do procesu zakupów i poszukuje 

rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko, 

lub 

Społeczne zamówienia/zapytania - to zamówienia które uwzględniają promocję godnej pracy, poszanowanie praw 

człowieka i praw pracy, wsparcie społecznego włączania, itp.; 

W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku treści klauzul, które będą zastosowane w ramach 

zamówienia publicznego/zapytania ofertowego na realizację operacji. W oparciu o informacje przedstawione w 

dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację sprawdzi treść klauzul, 

które zobowiązuje się zawrzeć Wnioskodawca przyznając operacji 10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium  

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

6. Gotowość operacji do realizacji    

a/ Operacja wymaga uzyskania decyzji 

budowlanych i posiada wszystkie decyzje 

budowlane - prawomocne dla całego zakresu 

inwestycji  

10 pkt.  

b/ Operacja nie wymaga uzyskania decyzji 

budowlanych  

10 pkt.  

c/ Operacja wymaga uzyskania decyzji 

budowlanych, ale jeszcze ich nie uzyskała  lub 

się jeszcze nie uprawomocniły 

0 pkt  

Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji które posiadają wymagane decyzje budowlane lub nie 

wymagają takich decyzji W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku  pisemną informację na 

jakim etapie przygotowania budowlanego jest operacja oraz ją udokumentować. W oparciu o informacje przedstawione w 

dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację sprawdzi gotowość 

operacji do realizacji przyznając jej 10 pkt.  

W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie jest w wystarczającym stopniu gotowy 

do realizacji 

W ramach całego kryterium nr 7 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do 

opisu we wniosku złożonym przez wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

7. Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:  

a/ tak 10 pkt.  

b/ nie 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są 

uzupełnieniem tych wskazanych  w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów 

finansowych zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy 

wykazać już na etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając 

w opisie zadania wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację oceni realizację wskaźnika przyznając  10 pkt. 



W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że operacja nie realizuje/ą kryterium. 

RAZEM 100 pkt.; min. 50 pkt. 

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ  

- 

- 

- 

DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ 

DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ 

Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach ILOŚĆ PUNKTÓW 

Wniosek uzyskał punktów:  

UZASADNIENIE   

Miejscowość, data                                            imię i nazwisko członka Rady - podpis  

 

 


