
 
Załącznik nr 10 

 
Znak sprawy:……………………… 
 
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………… 
 
 
1.1.1. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą 
podstawę do oferty turystycznej 
 

LP Nazwa kryterium 
Max 

liczba 
pkt. 

Kryteria 

 
Przyznane 

punkty 
 

KRYTERIA OBIEKTYWNE  

1.  
Stopień przygotowania 

operacji do realizacji 
15 

1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 
15 pkt.: 

a) operację, która posiada aktualne* ostateczne 
pozwolenie na budowę, prawomocne 
zgłoszenie robót budowlanych lub 
ostateczne pozwolenie wodno-prawne i 
potwierdzona za zgodność  oryginałem kopia  
ostatecznej decyzji została załączona do 
wniosku, a dla pozostałych przewidzianych 
w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne na dzień złożenia wniosku, 
potwierdzające wszystkie koszty tych 
zakupów i dokumenty zostały załączone do 
wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego nie wiąże się z koniecznością 
uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych, a dla 
przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne na dzień 
złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały 
załączone do wniosku. 

 
2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub 

nie załączono dokumentów potwierdzających jej 
przygotowanie – 0 pkt. 

* jeśli od momentu uzyskania ostateczności decyzji 
minęło więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany 
jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 
aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia 
budowy (np. kopia dziennika budowy – 1 strona ( 
okładka )  oraz strona z ostatnim wpisem ), w innym 
przypadku punkty nie zostaną przyznane. 

 

Uzasadnienie  

2.  
Liczba składanych 

wniosków w odpowiedzi na 
dany konkurs 

5 

1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu - 5 
pkt. 

2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu – 0 
pkt. 
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Uzasadnienie  

3.  Lokalizacja 10 

1. Operacja realizowana na terenie miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 
– 10 pkt, 

 
2. Operacja realizowana na terenie miejscowości 

zamieszkałej przez od 5 tys. do 10 tys 
mieszkańców – 7 pkt. 

 
3. Operacja realizowana na terenie miejscowości 

zamieszkałej przez więcej niż 10 tys. 
mieszkańców – 4 pkt. 

 

Uzasadnienie  

4. Kompletność dokumentacji 5 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 
1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie 

wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z 
listą załączników podaną w ogłoszeniu o 
konkursie – 5 pkt. 

2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich 
wymaganych dla danej operacji załączników 
zgodnie z listą załączników podaną w ogłoszeniu 
o konkursie - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

5. 
Wartość wnioskowanego 

dofinansowania 
10 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
a) do 100 000,00 PLN - 10 pkt, 
b) od 100 000,01 do  150 000 PLN –  7 pkt, 
c) od 150 000,01 do 200 000,00 PLN –  5 pkt, 
d) powyżej 200 000,00 PLN – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

KRYTERIA SUBIEKTYWNE  

6. 

Wpływ wartości 
wskaźników produktu  

przyjętych w projekcie na 
osiągnięcie wskaźników 

realizacji LSR 
 

5 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych 
wskaźników produktu, ich realność osiągnięcia co do 
terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji 
LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we 
wniosku w sposób mierzalny i realny wskażą 
osiągnięcie wskaźnika produktu właściwego dla 
danego przedsięwzięcia:  
0 – brak zgodności z właściwymi wskaźnikami 
produktu lub nie wykazano wskaźników lub też 
powiązanie zakresu operacji ze wskaźnikami budzi 
wątpliwości.  
5 – operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych 
w LSR wskaźników produktu właściwych dla danego 
przedsięwzięcia a opis powiązania zakresu operacji z 
wskaźnikami nie budzi wątpliwości  
 
Wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych / 
przebudowanych /   rozbudowanych  obiektów 
zarządzania antropopresją; 
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Uzasadnienie  

7. 

Wpływ wartości 
wskaźników rezultatu  

przyjętych w projekcie na 
osiągnięcie wskaźników 

realizacji LSR 
 
 
 

10 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych 
wskaźników rezultatu, ich realność osiągnięcia co do 
terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji 
LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we 
wniosku w sposób mierzalny i realny wskażą 
osiągnięcie wskaźnika rezultatu właściwego dla 
danego przedsięwzięcia:  
1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia 

wskazanych w LSR wskaźników rezultatu 
zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis 
powiązania zakresu operacji z wskaźnikami jest 
uzasadniony we wniosku. Operacja zakłada 
realizacją wskaźnika na poziomie: 

Liczba osób korzystających corocznie w okresie do 
2023  z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury 
komunikacyjnych ścieżek w zakresie włączenia 
społecznego wspartej w ramach LSR  / Wzrost liczby 
osób odwiedzających zabytki i obiekty: 

 do 500 osób – 3 pkt 
 od 501 do 1000 osób – 5 
 powyżej 1000 osób - 10 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami 
rezultatu lub nie wykazano wskaźników – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

8. Innowacyjność operacji 5 

1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z 
kryteriów innowacyjności. Innowacyjność polega na: 

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w 
tym turystycznego), dotychczas 
nieoferowanego/produkowanego na 
obszarze objętym LSR, 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji 
lub zarządzania, wcześniej niestosowanych 
na obszarze objętym LSR, 

c) zastosowaniu nowych technologii 
wytwarzania,  

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych 
zasobów również kulturowych i 
historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej 
społeczności w proces rozwoju,  

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, 
dotychczas pozostających poza głównym 
nurtem procesu rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik 
informacyjno-komunikacyjnych. 

 
punktacja od  0 do  5 pkt. 
Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru 
LGD – 5 pkt.  

b) Operacja innowacyjna w skali gminy –3 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest 
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innowacyjna w skali mniejszej niż obszar 1 
gminy – 0 pkt 

 
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest 
jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę 
informacji na jakiej podstawie stwierdził skalę 
innowacyjności swojego projektu. 

Uzasadnienie  

9. 

Zgodność z preferowanymi w 
ramach LSR kategoriami 
operacji wynikającymi z 

diagnozy 

25 

1.Operacja mieści się w preferowanych kategoriach. 
Operacja zgodna z preferowanym zakresem LSR – 25 
pkt 
a) Tworzenie i rozwój liniowej infrastruktury 

komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne 
LGD  (ukierunkowane na walory środowiska 
przyrodniczego w tym szlaki turystyczne, ścieżki 
edukacyjne, ścieżki rowerowe itp. ), projekty 
ponadgminne, scalające/uzupełniające istniejącą 
infrastrukturę, łączące się z infrastrukturą 
ponadregionalną (R10), Kajakiem przez Pomorze 

b) Tworzenie i rozwój punktów informacji 
turystyczno-przyrodniczej wraz z tworzeniem 
ujednoliconego systemu informacji o walorach 
przyrodniczych oraz sposobach ochrony 
/ograniczania ingerencji człowieka w środowisko 
przyrodnicze, 

c) Infrastruktura towarzysząca przy szlakach i 
ścieżkach turystycznych i miejscach cennych 
przyrodniczo (np. miejsca postojowe, toalety)  

d) Tworzenie  zintegrowanej oferty szlaków 
turystycznych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, 

e) Rozwijanie oferty turystyki kwalifikowanej i 
edukacyjnej, wraz z rozwojem infrastruktury, w 
oparciu o przyrodniczo bogactwo, 

2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych 
kategorii operacji – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

10. 
Promocja podejścia oddolnego 

 
5 

Weryfikacji podlegać będzie zadeklarowany sposób  
informowania społeczności o realizacji operacji ze 
środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia LGD Dorzecze Łeby. 
a) Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z 

wytycznymi dla PO RYBY 2014-2020 oraz 
zakładać będzie informowanie o realizacji 
operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 LGD 
Dorzecze Łeby – 5 punktów 

b) Brak informacji o sposobie promocji  realizacji 
operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 LGD 
Dorzecze Łeby - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

11. Wykorzystanie w 5 Kryterium premiujące działania integrujące trzy  



 
Załącznik nr 10 

planowanej 
operacji zasady 

partnerstwa 
międzysektorowe 

go oraz zasięg oddziaływania 

sektory na terenie obszaru LGD Dorzecze Łeby. 
a) W realizację operacji są zaangażowane trzy 

sektory – sektor społeczny, gospodarczy i 
publiczny, a współpraca i zaangażowanie 
partnerów jest uzasadnione oraz partnerstwo 
zostało zawarte zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ma postać pisemnego porozumienia 
lub umowy–  3 pkt 

b) W realizację operacji są zaangażowane trzy 
sektory – sektor społeczny, gospodarczy i 
publiczny z obszaru min. 3 gmin, a współpraca i 
zaangażowanie partnerów jest uzasadnione oraz 
partnerstwo zostało zawarte zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i ma postać 
pisemnego porozumienia lub umowy–4 pkt 

c) W realizację operacji są zaangażowane trzy 
sektory – sektor społeczny, gospodarczy i 
publiczny z obszaru wszystkich gmin, a 
współpraca i zaangażowanie partnerów jest 
uzasadnione oraz partnerstwo zostało zawarte 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i ma postać 
pisemnego porozumienia lub umowy–5 pkt 

Operacja nie przewiduje partnerstwa 
międzysektorowego – 0 pkt. 

Uzasadnienie  

Maksymalna liczba punktów 100 

Wynik weryfikacji 

Suma uzyskanych punktów  

Data posiedzenia 
 

…………………………………………… 
Czytelny podpis członka Rady 
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Znak sprawy:……………………… 
 
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………… 
 

1.2.2. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury 

kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich 

 

LP Nazwa kryterium 
Max 

liczba 
pkt. 

Kryteria 

 
Przyznane 

punkty 
 

KRYTERIA OBIEKTYWNE  

1.  
Stopień przygotowania 

operacji do realizacji 
15 

1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się –15 pkt.: 

a) operację, która posiada aktualne* ostateczne 
pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót 
budowlanych lub ostateczne pozwolenie wodno-
prawne i potwierdzona za zgodność  oryginałem kopia  
ostatecznej decyzji została załączona do wniosku, a dla 
pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia wniosku, 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 
dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych, a dla przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia 
wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych 
zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

 
2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie 

załączono dokumentów potwierdzających jej przygotowanie 
– 0 pkt. 

* jeśli od momentu uzyskania ostateczności decyzji minęło 
więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualność 
pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy (np. kopia 
dziennika budowy – 1 strona ( okładka )  oraz strona z ostatnim 
wpisem ), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 

 

Uzasadnienie  

2.  
Liczba składanych 

wniosków w odpowiedzi 
na dany konkurs 

5 

1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w 
ramach danego konkursu - 5 pkt. 

2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

3. 
Kompletność 
dokumentacji 

10 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 

1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej 

operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną w 

ogłoszeniu o konkursie –10 pkt. 

2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych 

dla danej operacji załączników zgodnie z listą załączników podaną 

w ogłoszeniu o konkursie - 0 pkt. 

 



 
Załącznik nr 10 

Uzasadnienie  

4. 
Wartość wnioskowanego 

dofinansowania 
5 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
a) do 300 000 PLN - 5 pkt, 
b) od 300 000,01 do 400 000,00 PLN – 3  pkt, 
c) od 400 000,01 do 500 000,00 PLN – 1  pkt, 
d) powyżej 500 000,00 PLN – 0 pkt. 
  

 

Uzasadnienie  

KRYTERIA SUBIEKTYWNE  

5. 

Wpływ wartości 
wskaźników produktu  
przyjętych w projekcie 

na osiągnięcie 
wskaźników realizacji 

LSR 
 

15 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników 
produktu, ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz 
wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników 
realizacji LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we wniosku w 
sposób mierzalny i realny wskażą osiągnięcie wskaźnika 
produktu właściwego dla danego przedsięwzięcia:  
0 – brak zgodności z właściwymi wskaźnikami produktu lub nie 
wykazano wskaźników lub też powiązanie zakresu operacji ze 
wskaźnikami budzi wątpliwości.  
15– operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR 
wskaźników produktu właściwych dla danego przedsięwzięcia a 
opis powiązania zakresu operacji z wskaźnikami nie budzi 
wątpliwości  
 
Wskaźnik produktu: 
Liczba wybudowanych / przebudowanych /  wy-
remontowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych / 
obiektów publicznej infrastruktury tury-stycznej i rekreacyjnej 
lub obiektów kultury; 
 
 
Liczba zabytków poddanych pra-com konserwatorskim lub re-
stauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 
realizacji LSR; 

 

Uzasadnienie  

6. 

Wpływ wartości 
wskaźników rezultatu  
przyjętych w projekcie 

na osiągnięcie 
wskaźników realizacji 

LSR 
 
 
 

15 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników 
rezultatu, ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz 
wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników 
realizacji LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we wniosku w 
sposób mierzalny i realny wskażą osiągnięcie wskaźnika 
rezultatu właściwego dla danego przedsięwzięcia:  
 

1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w 
LSR wskaźników rezultatu zgodnych z danym 
przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu operacji z 
wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku. Operacja 
przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika: 

Liczba osób korzystających corocznie w okresie do 2023 r z 
nowej i zmodernizowanej infrastruktury wspartej w ramach 
LSR / Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty: 

 do 500 osób – 5 pkt 
 od 501 do 1000 osób – 10 
 powyżej 1000 osób - 15 
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2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub 
nie wykazano wskaźników – 0 pkt. 

Uzasadnienie  

7. Innowacyjność operacji 5  

1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów 
innowacyjności. Innowacyjność polega na: 

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym 
turystycznego), dotychczas 
nieoferowanego/produkowanego na obszarze objętym 
LSR, 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub 
zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze 
objętym LSR, 

c) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania, 
d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów 

również kulturowych i historycznych oraz surowców, 
wcześniej nie stosowanych na obszarze objętym LSR, 

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności 
w proces rozwoju, 

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas 
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju, 

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

 
punktacja od  0 do 5 pkt. 
Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów : 

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru LGD – 5 
pkt. 

b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 3 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w 

skali mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt 
 
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w 
przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji na jakiej 
podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego projektu. 

 

Uzasadnienie  

8. 

Zgodność z 
preferowanymi w 

ramach LSR kategoriami 
operacji wynikającymi z 

diagnozy 

20 

1.Operacja mieści się w preferowanych kategoriach. 
Operacja zgodna z preferowanym zakresem LSR – 20 pkt.. 

a) Modernizacja, remont, budowa, wyposażenie 
ogólnodostępnej infrastruktury kultury – preferowana 
współpraca w ramach projektów sieciowych, 
obejmujących cały obszar i wykorzystujących nowe 
środki komunikacji i promocji,  

b) Poprawa  bezpieczeństwa  i  usuwanie barier  
architektonicznych  w  obiektach kulturalnych, 

c) Rozbudowa małej architektury w nawiązaniu do 
morskiego i rybackiego charakteru obszaru, 

d) Zabezpieczanie i przywracanie wartości obiektom 
historycznym, w szczególności świadczącym o 
tradycjach i specyfice obszaru, 

e) Interaktywne wystawy i aplikacje, w szczególności o 
tematyce rybackiej i morskiej, wykorzystanie nowych 
narzędzi w promocji – preferowana współpraca w 
ramach projektów sieciowych,  obejmujących cały 
obszar i wykorzystujących nowe środki komunikacji i 
promocji. 

2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii 
operacji – 0 pkt. 
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Uzasadnienie  

9. 
Promocja podejścia 

oddolnego 
 

5 

Weryfikacji podlegać będzie zadeklarowany sposób  
informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 
za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Dorzecze Łeby. 
a) Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z 

wytycznymi dla PO RYBY 2014-2020 oraz zakładać będzie 
informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 LGD 
Dorzecze Łeby – 5 punktów 

b) Brak informacji o sposobie promocji  realizacji operacji ze 
środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
2014-2020 LGD Dorzecze Łeby - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

10. 

Wykorzystanie w 
planowanej 

operacji zasady 
partnerstwa 

międzysektorowe 
go oraz zasięg 
oddziaływania 

5 

Kryterium premiujące działania integrujące trzy sektory na 
terenie obszaru LGD. 

a) W realizację operacji są zaangażowane trzy sektory – 
sektor społeczny, gospodarczy,  publiczny, a 
współpraca i zaangażowanie partnerów jest 
uzasadnione oraz partnerstwo zostało zawarte zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i ma postać pisemnego 
porozumienia lub umowy–  1 pkt 

b) W realizację operacji są zaangażowane trzy sektory – sektor 
społeczny, gospodarczy i publiczny z obszaru min. 2 gmin, a 
współpraca i zaangażowanie partnerów jest uzasadnione 
oraz partnerstwo zostało zawarte zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ma postać pisemnego porozumienia lub 
umowy–  3 pkt 

c) W realizację operacji są zaangażowane trzy sektory – sektor 
społeczny, gospodarczy i publiczny z obszaru min. 4 gmin, a 
współpraca i zaangażowanie partnerów jest uzasadnione 
oraz partnerstwo zostało zawarte zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ma postać pisemnego porozumienia lub 
umowy–5 pkt 

Operacja nie przewiduje partnerstwa międzysektorowego – 0 
pkt. 

 

Uzasadnienie  

Maksymalna liczba 
punktów 

100 

Wynik weryfikacji 

Suma uzyskanych punktów  

Data posiedzenia 
 

…………………………………………… 
Czytelny podpis członka Rady 
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Znak sprawy:……………………… 
 
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………… 
 

1.2.3. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży 

 

LP Nazwa kryterium 
Max 

liczba 
pkt. 

Kryteria 

 
Przyznane  

punkty 
 

KRYTERIA OBIEKTYWNE  

1.  Zasięg oddziaływania  15 

1. Liczba odbiorców szkoleń: 
a) pow. 300 osób – 15 pkt. 
b) od 201 – 300 osób – 10 pkt. 
c) do 200 osób – 5 pkt. 
Operacja adresowana do liczby odbiorców większej niż 200 
osób. 

 

Uzasadnienie  

2.  
Liczba składanych 

wniosków w odpowiedzi 
na dany konkurs 

5 

1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w 
ramach danego konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

3. Kompletność dokumentacji 5 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 

1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej 

operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną w 

ogłoszeniu o konkursie – 5 pkt. 

2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych 

dla danej operacji załączników zgodnie z listą załączników podaną 

w ogłoszeniu o konkursie - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

4. 
Wartość wnioskowanego 

dofinansowania 
5 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
a) do 100 000,00 PLN - 5 pkt, 
b) od 100 000,01 do 200 000,00 PLN – 3  pkt, 
c) od 200 000,01 do 300 000,00 PLN – 1  pkt, 
d) powyżej 300 000,01 PLN – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

KRYTERIA SUBIEKTYWNE  

5. 

Wpływ wartości 
wskaźników produktu  

przyjętych w projekcie na 
osiągnięcie wskaźników 

realizacji LSR 
 

5 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników 
produktu, ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz 
wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników 
realizacji LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we wniosku w 
sposób mierzalny i realny wskażą osiągnięcie wskaźnika 
produktu właściwego dla danego przedsięwzięcia:  
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0 – brak zgodności z właściwymi wskaźnikami produktu lub nie 
wykazano wskaźników lub też powiązanie zakresu operacji ze 
wskaźnikami budzi wątpliwości.  
5 – operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR 
wskaźników produktu właściwych dla danego przedsięwzięcia 
a opis powiązania zakresu operacji z wskaźnikami nie budzi 
wątpliwości  
 
Wskaźnik produktu: 
Liczba przedsięwzięć na rzecz edukacji wodnej, morskiej i 
żeglarskiej 

Uzasadnienie  

6. 

Wpływ wartości 
wskaźników rezultatu  

przyjętych w projekcie na 
osiągnięcie wskaźników 

realizacji LSR 
 
 
 

10 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników 
rezultatu, ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz 
wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników 
realizacji LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we wniosku w 
sposób mierzalny i realny wskażą osiągnięcie wskaźnika 
rezultatu właściwego dla danego przedsięwzięcia:  
 

1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w 
LSR wskaźników rezultatu zgodnych z danym 
przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu operacji z 
wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku. Operacja 
zakłada realizacją wskaźnika na poziomie: 

Liczba osób, które w okresie do 2023 r na obszarze LGD 
zdobyły uprawnienia ratownika wodnego/ukończyły kursy 
żeglarskie: 

 ponad 300 osób – 10 pkt 
 do 300 osób – 5 pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub 
nie wykazano wskaźników – 0 pkt. 

 

 

Uzasadnienie  

7. Innowacyjność operacji 15 

1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów 
innowacyjności. Innowacyjność polega na: 

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym 
turystycznego), dotychczas 
nieoferowanego/produkowanego na obszarze objętym 
LSR, 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub 
zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze 
objętym LSR, 

c) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania, 
d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów 

również kulturowych i historycznych oraz surowców, 
wcześniej nie stosowanych na obszarze objętym LSR, 

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności 
w proces rozwoju, 

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas 
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju, 

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

 
punktacja od  0 do  15 pkt. 
Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów : 

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru LGD – 15 
pkt. 

 



 
Załącznik nr 10 

b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 10 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w 

skali mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt 
 
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w 
przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji na jakiej 
podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego projektu. 

Uzasadnienie  

8. 

Zgodność z preferowanymi 
w ramach LSR kategoriami 

operacji wynikającymi z 
diagnozy 

20 

1.Operacja mieści się w preferowanych kategoriach. 
Operacja zgodna z preferowanym zakresem LSR – 20 pkt.. 

a)  Edukacja i integracja przez sport - zajęcia dla 
dzieci i młodzieży 

b) Organizacja szkoleń, kursów, imprez i zawodów   
2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii 
operacji – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

9. 
Promocja podejścia 

oddolnego 
 

5 

Weryfikacji podlegać będzie sposób zadeklarowanego sposobu  
informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 
za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Dorzecze Łeby. 

a) Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z 
wytycznymi dla PO RYBY 2014-2020 oraz zakładać 
będzie informowanie o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
2014-2020 LGD Dorzecze Łeby – 5 punktów 

b) Brak informacji o sposobie promocji  realizacji operacji 
ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju 2014-2020 LGD Dorzecze Łeby - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

10. 

Wykorzystanie w 
planowanej 

operacji zasady 
partnerstwa 

międzysektorowe 
go oraz zasięg 
oddziaływania 

15 

Kryterium premiujące działania integrujące trzy sektory na 
terenie obszaru LGD. 
a) W realizację operacji są zaangażowane trzy sektory – 

sektor społeczny, gospodarczy i publiczny, a współpraca i 
zaangażowanie partnerów jest uzasadnione oraz 
partnerstwo zostało zawarte zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ma postać pisemnego porozumienia lub 
umowy– 5 pkt 

b) W realizację operacji są zaangażowane trzy sektory – sektor 
społeczny, gospodarczy i publiczny z obszaru min. 2 gmin, a 
współpraca i zaangażowanie partnerów jest uzasadnione 
oraz partnerstwo zostało zawarte zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ma postać pisemnego porozumienia lub 
umowy– 10 pkt 

c) W realizację operacji są zaangażowane trzy sektory – sektor 
społeczny, gospodarczy i publiczny z obszaru min. 4 gmin, a 
współpraca i zaangażowanie partnerów jest uzasadnione 
oraz partnerstwo zostało zawarte zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i ma postać pisemnego porozumienia lub 
umowy– 15 pkt 

Operacja nie przewiduje partnerstwa międzysektorowego – 0 
pkt. 

 

Uzasadnienie  
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Maksymalna liczba punktów 100 

Wynik weryfikacji 

Suma uzyskanych punktów  

Data posiedzenia 
 

…………………………………………… 
Czytelny podpis członka Rady 
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Znak sprawy:……………………… 
 
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………… 
 

1.3.1  Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy 
 

LP Nazwa kryterium 
Max 

liczba 
pkt. 

Kryteria 

 
Przyznane 

punkty 
 

KRYTERIA OBIEKTYWNE  

1.  
Stopień przygotowania operacji 

do realizacji 
15 

1.Operacja jest przygotowana do realizacji. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 
pkt.: 

a) operację, która posiada aktualne* ostateczne 
pozwolenie na budowę, prawomocne 
zgłoszenie robót budowlanych lub ostateczne 
pozwolenie wodno-prawne i potwierdzona za 
zgodność  oryginałem kopia  ostatecznej decyzji 
została załączona do wniosku, a dla pozostałych 
przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych 
zakupów i dokumenty zostały załączone do 
wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego nie wiąże się z koniecznością 
uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych, a dla 
przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia 
wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych 
zakupów i dokumenty zostały załączone do 
wniosku. 

 
2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie 

załączono dokumentów potwierdzających jej 
przygotowanie – 0 pkt. 

* jeśli od momentu uzyskania ostateczności decyzji 
minęło więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany 
jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 
aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – 1 strona (okładka )  oraz 
strona z ostatnim wpisem ), w innym przypadku punkty 
nie zostaną przyznane. 

 

Uzasadnienie  

2.  Wnioskodawca 5 

1. Wnioskodawca posiada miejsce stałego zameldowania na 
obszarze objętym LSR nie krócej niż 5 lat przed dniem 
złożenia wniosku – 5 pkt.  

lub 
2. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie 
lub kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie w zakresie 
zbieżnym z tematyką uruchamianej działalności lub wykonuje 
działalność odpowiednia do przedmiotu operacji, która 
zamierza realizować – 5 pkt.  
3. Wnioskodawcą nie jest podmiot należący do grup, o których 
mowa w pkt. 1, 2 – 0 pkt. 

 



 
Załącznik nr 10 

Uzasadnienie  

3. Kompletność dokumentacji 5 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 

1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane 

dla danej operacji załączniki zgodnie z listą załączników 

podaną w ogłoszeniu o konkursie – 5 pkt. 

2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich 

wymaganych dla danej operacji załączników zgodnie z listą 

załączników podaną w ogłoszeniu o konkursie - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

4. 
Wartość wnioskowanego 

dofinansowania 
10 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
a) od 50 000,01 do 100 000,00  PLN - 10 pkt, 
b) od 100 000,01 do 200 000,00 PLN - 5 pkt, 
c) od 200 000,01 do 300 000,00 PLN - 3 pkt. 
d) powyżej 300 000,00 PLN – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

5. 
Liczba składanych wniosków w 

odpowiedzi na dany konkurs 
5 

1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w 
ramach danego konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu – 0 pkt. 
 

 

Uzasadnienie  

KRYTERIA SUBIEKTYWNE  

6. 

Wpływ wartości wskaźników 
produktu  przyjętych w 
projekcie na osiągnięcie 

wskaźników realizacji LSR 
 

5 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych 
wskaźników produktu, ich realność osiągnięcia co do 
terminu i wartości oraz wpływ przyjętych wskaźników 
na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we 
wniosku w sposób mierzalny i realny wskażą 
osiągnięcie wskaźnika produktu właściwego dla danego 
przedsięwzięcia:  
0 – brak zgodności z właściwymi wskaźnikami 
produktu lub nie wykazano wskaźników lub też 
powiązanie zakresu operacji ze wskaźnikami budzi 
wątpliwości.  
5 – operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w 
LSR wskaźników produktu właściwych dla danego 
przedsięwzięcia a opis powiązania zakresu operacji z 
wskaźnikami nie budzi wątpliwości  
 
Wskaźnik produktu: 
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodar-
czych; 
 
Liczba wdrożonych  innowacyjnych   rozwiązań w fir-
mach; 
 
Liczba wspar-tych działalności agroturystycznych i 
turystycznych 

 

Uzasadnienie  
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7. 

Wpływ wartości wskaźników 
rezultatu  przyjętych w 
projekcie na osiągnięcie 

wskaźników realizacji LSR 
 
 
 

10 

1. Preferuje operacje zakładające tworzenie 
nowych miej pracy lub utrzymanie istniejących 
miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne (umowa o pracę lub 
spółdzielcza umowa o pracę) ponad minimum 
wymagane dla danego typu projektu: 

a) powyżej 1 etatu do 2 etatów  – 3 pkt 
b) powyżej 2 etatów  – 7 pkt  
c) w ramach stworzonych miejsc pracy dla 

wartości z pkt od a do b stworzono lub 
utrzymano miejsce dla osoby z grupy 
defaworyzowanej. + 3  pkt. 
 

2. Operacja nie zakłada utworzenia nowych miejsc 
pracy – 0 pkt. 

 
Gdy w dokumentacji aplikacyjnej będą rozbieżności, co 
do powyższego kryterium w ocenie przyjmuje się 
niższą wartość 
 

 

Uzasadnienie  

8. Innowacyjność operacji 10 

1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z 
kryteriów innowacyjności. Innowacyjność polega na: 

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w 
tym turystycznego), dotychczas 
nieoferowanego/produkowanego na obszarze 
objętym LSR, 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji 
lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na 
obszarze objętym LSR, 

c) zastosowaniu nowych technologii 
wytwarzania,  

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych 
zasobów również kulturowych i historycznych 
oraz surowców, wcześniej nie stosowanych na 
obszarze objętym LSR, 

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej 
społeczności w proces rozwoju,  

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, 
dotychczas pozostających poza głównym 
nurtem procesu rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik 
informacyjno-komunikacyjnych. 

punktacja od  0 do 10 pkt. 
Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru 
LGD – 10 pkt.  

b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest 

innowacyjna w skali mniejszej niż obszar 1 
gminy – 0 pkt 

 
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest 
jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę 
informacji na jakiej podstawie stwierdził skalę 
innowacyjności swojego projektu. 

 

Uzasadnienie  
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9. 

Zgodność z preferowanymi w 
ramach LSR kategoriami 
operacji wynikającymi z 

diagnozy 

20 

1.Operacja mieści się w preferowanych kategoriach –20 
pkt  
Preferowane kategorie:  

a) Wsparcie stworzenia i rozwoju produktu 
turystycznego pod wspólną marką: 
rehabilitacja – spa, kulinaria   

b) Koordynacja oferty turystycznej na obszarze, 
c) Tworzenie przydomowych/przyzakładowych 

elektrowni wiatrowych. 
d) Montaż solarów i innych urządzeń 

pozyskiwania zielonej energii dla poprawy 
efektywności prowadzenia działalności 
gospodarczej i redukowania jej negatywnego 
oddziaływania na środowisko, 

2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych 
kategorii operacji – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

10. 
Wpływ projektu na ochronę 

środowiska 
10 

1.Operacja mieści się w preferowanych kategoriach.  
Weryfikacji podlegać będzie zakres operacji, który 
uwzględnia w ramach operacji przewidziane w 
projekcie – 10 pkt.:  
- zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu w tym szczególności  
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
- wdrożenie w przedsiębiorstwie działań 
zmniejszających presję na środowisko i zmiany 
klimatyczne ( np. zmniejszenie zużycia energii, 
zmniejszenie ilości odpadów) . 
- zrównoważone korzystanie z zasobów obszarów. 
2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych 
kategorii operacji – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

11. Promocja podejścia oddolnego 5 

Weryfikacji podlegać będzie zadeklarowany sposób  
informowania społeczności o realizacji operacji ze 
środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
LGD Dorzecze Łeby. 

a) Promocja projektu realizowana będzie zgodnie 
z wytycznymi dla PO RYBY 2014-2020 oraz 
zakładać będzie informowanie o realizacji 
operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 LGD 
Dorzecze Łeby – 5 punktów 

b) Brak informacji o sposobie promocji  realizacji 
operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 LGD 
Dorzecze Łeby - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

Maksymalna liczba punktów 100 

Wynik weryfikacji 



 
Załącznik nr 10 

Suma uzyskanych punktów  

Data posiedzenia 

 
 

…………………………………………… 
Czytelny podpis członka Rady 
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Znak sprawy:……………………… 
 
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………… 
 

1.3.2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety 

turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie 

LP Nazwa kryterium 
Max 

liczba 
pkt. 

Kryteria 

 
Przyznane 

Punkty 
 

KRYTERIA OBIEKTYWNE  

1.  
Stopień przygotowania 

operacji do realizacji 
15 

1.Operacja jest przygotowana do realizacji. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 pkt.: 

a) operację, która posiada aktualne* ostateczne 
pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót 
budowlanych lub ostateczne pozwolenie wodno-
prawne i  potwierdzona za zgodność  oryginałem kopia  
ostatecznej decyzji została załączona do wniosku, a dla 
pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne na dzień złożenia 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych 
zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych, a dla przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne na dzień 
złożenia wniosku potwierdzające wszystkie koszty 
tych zakupów i dokumenty zostały załączone do 
wniosku. 

 
2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie 

załączono dokumentów potwierdzających jej 
przygotowanie – 0 pkt. 

* jeśli od momentu uzyskania ostateczności decyzji minęło 
więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualność 
pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy (np. kopia 
dziennika budowy – 1 strona (okładka )  oraz strona z ostatnim 
wpisem ), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 

 

Uzasadnienie  

3.  
Liczba podmiotów 

tworzących sieć 
współpracy 

10 

Ocenie podlegać będzie liczba partnerów, które podpisały 
porozumienie o współpracy w ramach utworzonej sieci usług 
turystycznych  na terenie LGD. 

a) od 3 do 6 – 3 pkt 
b) od 7 do 10 – 6 pkt 
c) powyżej 10 – 10 pkt 

Oceniane jest również, czy współpraca i zaangażowanie 
partnerów jest zasadne oraz czy porozumienie zostało zawarte 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i ma formę pisemnego 
porozumienia lub umowy o współpracę. 
 
Porozumienie zrzesza mniej niż 3 partnerów lub nie 
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przedłożono porozumienia/umowy o współpracy  – 0 pkt 

 
Uzasadnienie 

 
 

3. 
Kompletność 
dokumentacji 

5 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 

1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej 

operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną w 

ogłoszeniu o konkursie – 5 pkt. 

2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych 

dla danej operacji załączników zgodnie z listą załączników podaną 

w ogłoszeniu o konkursie - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

4. 

Zgodność z 
preferowanymi w 

ramach LSR kategoriami 
operacji wynikającymi z 

diagnozy 

20 

Operacja zgodna z preferowanym zakresem LSR.  
Preferowana kategoria operacji – 20 pkt.  

a) Stworzenie zintegrowanej oferty szlaków 
turystycznych (piesze, konne, rowerowe, kajakowe, 
wioski tematyczne), 

b) Certyfikacja lokalnych produktów i usług. 
c) Wsparcie rozwoju firm sektora rybackiego poprzez np. 

promocję, udział w targach. 
d) Promocja ryb - targi rybne, kampanie promocyjne, 

marketing, 
e) Rozwój  sieci  sprzedaży ryb i rybackich produktów 

lokalnych  
f) Organizacja  wydarzeń  związanych  z promocją  i  

sprzedażą rybackich  produktów 
g) Jednolite oznakowanie punktów sprzedaży ryb, 

Operacja niezgodna z preferowanymi zakresem LSR – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

KRYTERIA SUBIEKTYWNE  

5. 

Wpływ wartości 
wskaźników produktu  

przyjętych w projekcie na 
osiągnięcie wskaźników 

realizacji LSR 
 

5 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników 
produktu, ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz 
wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników 
realizacji LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we wniosku w 
sposób mierzalny i realny wskażą osiągnięcie wskaźnika 
produktu właściwego dla danego przedsięwzięcia:  
0 – brak zgodności z właściwymi wskaźnikami produktu lub nie 
wykazano wskaźników lub też powiązanie zakresu operacji ze 
wskaźnikami budzi wątpliwości.  
5 – operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR 
wskaźników produktu właściwych dla danego przedsięwzięcia 
a opis powiązania zakresu operacji z wskaźnikami nie budzi 
wątpliwości  
 
Wskaźnik produktu : 
Liczba pakietów / zintegrowanych ofert rybackich wdrożona na 
obszarze LGD; 
 
Liczba centrów przetwórstwa lokalnego; 
 
Liczba sieci w zakresie rynków lokalnych, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR 

 

Uzasadnienie  
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6. 

Wpływ wartości 
wskaźników rezultatu  

przyjętych w projekcie na 
osiągnięcie wskaźników 

realizacji LSR 
 
 
 

10 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników 
rezultatu, ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz 
wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników 
realizacji LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we wniosku w 
sposób mierzalny i realny wskażą osiągnięcie wskaźnika 
rezultatu właściwego dla danego przedsięwzięcia:  

a) Liczba osób, które corocznie w okresie do 2023 
skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej 
objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach 
realizacji LSR  
 do 200 osób – 3 pkt 
 od 201 do 500 osób – 5 
 powyżej 500 osób - 10 
 

4. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub 
nie wykazano wskaźników – 0 pkt. 
 

 

Uzasadnienie  

7. Innowacyjność operacji 10 

1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów 
innowacyjności. Innowacyjność polega na: 

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym 
turystycznego), dotychczas 
nieoferowanego/produkowanego na obszarze objętym 
LSR, 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub 
zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze 
objętym LSR, 

c) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów 

również kulturowych i historycznych oraz surowców, 
wcześniej nie stosowanych na obszarze objętym LSR, 

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności 
w proces rozwoju,  

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas 
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

 
punktacja od  0 do 10 pkt. 
Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru LGD – 10 
pkt.  

b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w 

skali mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt 
 
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w 
przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji na jakiej 
podstawie stwierdził skalę innowacyjności swojego projektu. 

 

Uzasadnienie  

8. 
Wpływ projektu na 

ochronę środowiska 
10 

1.Operacja mieści się w preferowanych kategoriach.  
Weryfikacji podlegać będzie zakres operacji, który uwzględnia 
w ramach operacji przewidzianych w projekcie – 10 pkt.:  

a) zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu w tym szczególności  
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
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- wdrożenie w przedsiębiorstwie działań zmniejszających 
presję na środowisko i zmiany klimatyczne ( np. 
zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie ilości 
odpadów) . 
- zrównoważone korzystanie z zasobów obszarów. 

2.Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii 
operacji – 0 pkt. 

 
Uzasadnienie 

 
 

9. 
Promocja podejścia 

oddolnego 
5 

Weryfikacji podlegać będzie zadeklarowany sposób  
informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 
za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Dorzecze Łeby. 

a) Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z 
wytycznymi dla PO RYBY 2014-2020 oraz zakładać 
będzie informowanie o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
2014-2020 LGD Dorzecze Łeby – 5 punktów 

b) Brak informacji o sposobie promocji  realizacji operacji 
ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju 2014-2020 LGD Dorzecze Łeby - 0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

10. 
Zasięg oddziaływania i 

obszar współpracy 
10 

Kryterium premiujące działania realizowane terenie 
wykraczających poza obszar 1 gminy na obszarze LGD. 
a) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min. 2 gmin 

obszaru LGD – 5 pkt 
b) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min. 4 gmin 

obszaru LGD – 10 pkt 
c) Porozumienie zrzesza partnerów z 1 gminy obszaru LGD – 

0 pkt. 

 

Uzasadnienie  

Maksymalna liczba punktów 100 

Wynik weryfikacji 

Suma uzyskanych punktów  

Data posiedzenia 

 
 

…………………………………………… 
Czytelny podpis członka Rady 

 

 


