
 

KRYTERIA OCENY OPERACJI 

składanych przez podmioty inne niż LGD 

dla konkursu: 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 

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 

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 

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 

4. Wnioskodawca deklaruje we wniosku większy niż wymagany wkład własny od minimalnego wkładu 

wymaganego w konkursie  

a/co najmniej 10 punktów procentowych  15 pkt. 

b/co najmniej 5 punktów procentowych  10 pkt. 

c/ co najmniej 3 punktów procentowych  5 pkt. 

d/ poniżej 3 punktów procentowych  0 pkt. 

Założenia kryterium „a, b, c” wskazują na preferowanie operacji w której Wnioskodawca deklaruje większy wkład własny niż wymagany 

w ogłoszonym konkursie. W tym zakresie w oparciu o informacje finansowe przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru 

(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy przyznając operacji 

odpowiednio5, 10, 15 pkt.  

W ramach kryterium „d” Rada nie przyznaje żadnego punktu. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 115 pkt.; min. 70 pkt. 



 

POWIĄZANIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH Z DIAGNOZĄ DO LSR 

 

dla konkursu: 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne 

uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

 

Kryterium nr 1. 

Respektując lokalne polityki rozwoju zawarte w Strategiach Rozwoju poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD oraz wyniki 

lokalnej diagnozy dla obszarów  „Infrastruktura społeczna” oraz „Uwarunkowania historyczno- kulturowe”, skąd jasno wynika potrzeba 

inwestycji w  infrastrukturę służącą rozwojowi szeroko rozumianej branży turystycznej, która jest dominującą gałęzią rozwoju na obszarze 

LGD. Układ punktacji odzwierciedla priorytety gospodarcze oraz deficyty rozwojowe zdiagnozowane w czasie konsultacji społecznych 

(LSR str.12,30) 

 

Kryterium nr 2. 

Biorąc pod uwagę  zasadę zrównoważonego rozwoju, oraz dużą ilość obszarów cennych środowiskowo na terenie LGD istotną kwestą 

staje się realizowanie inwestycji sprzyjających ochronie klimatu, lub mających na niego co najmniej neutralny wpływ. Z przeprowadzonej 

diagnozy wprost wynika potrzeba działań zmierzających do zachowania równowagi lokalnych ekosystemów, co nie będzie możliwe bez 

działań na rzecz ochrony klimatu.(LSR str 11) 

 

Kryterium nr 3 

Obszarem, w którym zdiagnozowano największą liczbę deficytów jest sfera społeczno- gospodarcza.  Zasadne jest, aby podejmowana 

interwencja ze środków publicznych w jak najszerszym spektrum przyczyniała się do likwidacji deficytów na obszarze objętym 

wsparciem. Katalog zdiagnozowanych deficytów znajduje się w LSR w częściach: „potencjał demograficzny”, „potencjał gospodarczy”, 

„rynek pracy”, „ kapitał intelektualny i społeczny”, „spójność społeczna” 

 

Kryterium nr 4 

Z uwagi na zapewnienie równowagi budżetowej w LSR i wpływu finansowego wartości projektów realizowanych przez samorządy na 

proporcje budżetowe LSR istnieje konieczność zabezpieczenia kwoty ustalonej w LSR dla tego działania pod kątem jego potencjalnie 

negatywnego wpływu na wysokość alokacji w innych działaniach  zaplanowanych do realizacji w LSR, a tym samym uwzględniania jak 

najszerszego spektrum działania w obszarach deficytowych zdiagnozowanych w LSR. 

 

Kryterium nr 5 

Biorąc pod uwagę skalę zjawisk diagnozowanych w LSR,  w tym rozmieszczenie inwestycji oraz skalę zjawiska wykluczenia społecznego 

można stwierdzić, iż obszarami o najwyższym zagrożeniu wykluczeniem społecznym są wsie. (LSR str 27) Inwestycje realizowane na 

terenach wiejskich mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego. 

 

Kryterium nr 6 

Kryterium ma na celu zwiększenie efektywności wydatkowanych w ramach operacji środków poprzez zastosowanie preferencji dla 

zamówień zielonych i zamówień społecznych. Obszary te zostały zdiagnozowane w LSR jako wymagające interwencji, zaś zastosowanie 

tych klauzul w zamówieniach publicznych realizowanych przez samorządy przyczyni się do wzrostu skali oddziaływania środków 

przeznaczonych na interwencję w tym obszarze. 

 

Kryterium nr 7 

Kryterium ma na celu wybór operacji, o których wiadomo, że są możliwe do zrealizowania  w określonym ściśle czasie. Odzwierciedla 

priorytety gospodarcze oraz deficyty rozwojowe zdiagnozowane w czasie konsultacji społecznych (LSR str.12,30) 

 

Kryterium nr 8 

Wartość dodana projektu, czyli indywidualny wpływ realizowanego działania na otoczenie, mierzony specyficznymi dla projektu 

wskaźnikami. Ma na celu zwiększenie efektywności środków  dedykowanych w ramach LSR w obszarach zdiagnozowanych jako 

deficytowe (LSR str 12, 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


