
Załącznik nr 5 

Do UCHWAŁY   Nr II/1/2021 
Walnego Zebrania Członków     
Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia 14-12-2021 roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.2 

Integracja i wzmocnienie 
kapitału społecznego obszaru 

LGD 
Nr 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć Liczba punktów Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1.  
Innowacyjność operacji 0 lub 5 

Preferuje się operacje ukierunkowane na rozwiązania innowacyjne, 
które określono definiując innowacyjność jako: 

 wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego 
towaru lub usługi,  

 lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług 
w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie 
może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, 
materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej 
obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. 

 
Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium gminy, na obszarze 
której realizowana jest operacja, a w przypadku gdy operacja 
obejmie większy obszar, do obszaru objętego LSR. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie Wniosku o Przyznanie 
Pomocy oraz w oparciu o wiedzę lokalną. Punkty są przyznawane 
jeżeli uzasadnienie operacji ukierunkowanej na rozwiązania 
innowacyjne  jest racjonalne, spójne z opisem i zakresem rzeczowo-
finansowym operacji.  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 5 

2.  

W budżecie operacji zaplanowano  
działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu. 
 

0 lub 5 

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się:  

 inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii ; 
o instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory 

słoneczne, fotowoltaika),  
o jednostek wykorzystujących energię geotermalną,  
o pomp ciepła,  
o małych elektrowni wodnych,  
o elektrowni wiatrowych,  
o instalacji wykorzysujących biomasę,  
o instalacji wykorzystujących biogaz. 

 inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku 
(izolacja termiczna budynku, wymiana okien na energooszczędne), 

 budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, zero 
energetycznych),  

 likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych 
technologii niskoemisyjnych (np. kolektory słoneczne, pompy 
ciepła, mikrowiatraki przydomowe) 

 wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i 
sprzętu mających wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie: 
1. OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, 
a w szczególności na podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku 
gdy  działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub 



przeciwdziałające zmianom klimatu będą stanowiły koszt 
kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy działania  
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu będą stanowiły koszt niekwalifikowany) 
2. informacji  w wybranej ofercie, popartej danymi, 
potwierdzającej, że dana maszyna/urządzenie/sprzęt ma wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu. 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 5 

3.  

W budżecie operacji zaplanowano 
działanie informujące w postaci 
spotu z realizacji operacji i 
przyznanym  wsparciu przez LGD z 
uwzględnieniem zasad 
wynikających z Księgi wizualizacji 
znaku PROW i zasad określonych 
przez LGD 

0 lub 15 

Za działanie informujące o przyznanym  wsparciu przez LGD uznaje się 
spot (krótkiego filmu) o długości co najmniej 15 sekund  z przebiegu 
działań w ramach  projektu, np.: 

 Z prac zakupioną maszyną/urządzeniem, 

 Z prac budowlanych 

 z warsztatów/zajęć 

 ze zrealizowanej inwestycji 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie zawartego szczegółowego 
opisu planowanej zawartości materiału filmowego w punkcie:  OPIS 
PLANOWANEJ OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w 
szczególności na podstawie pozycji w PLANIE FINANSOWYM 
OPERACJI (działania informujące o przyznanym  wsparciu przez LGD  
będą stanowiły koszt niekwalifikowany)  
 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD/ DVD, najpóźniej do dnia 
złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  15 

4.  

Wnioskodawca rozwija działalność 
w branży kluczowej dla rozwoju 
obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD 
wskazanym w LSR. 

0 lub 10 

Jako branże kluczowe dla rozwoju obszaru uznano: 

 sekcję I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi),  

 sekcję F (bu downictwo)  

 sekcję R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją). 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie kodu PKD dla działalności 
związanej z realizacją operacji (przeważającej) podanego  we Wniosku 
o Przyznanie Pomocy oraz na  podstawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD)  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  10 

5.  

W przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą: Wnioskodawca jest 
osobą należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej w LSR  
W przypadku pozostałych 
podmiotów: Wnioskodawca 
zatrudnia osobę należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej w LSR 

0 lub 5 

Do grupy defaworyzowanej określonej w LSR zaliczono : 

 osoby do 30 roku życia 

 oraz kobiety 
 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy. W przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie załączonych 
dokumentów.  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  5 

6.  
Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku: 

0 lub 5 
Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz załączników 
 



 w przypadku przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną ma  
miejsce zameldowania na 
obszarze LSR od co najmniej 
24 miesięcy  i ma główne 
miejsce wykonywania  
działalności na obszarze LSR, 

 w przypadku pozostałych 
wnioskodawców - ma główne 
miejsce wykonywania  
działalności na obszarze LSR 
od co najmniej  24 miesięcy , 

W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. na podstawie 
dokumentów potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz 
innych przedstawionych dokumentów (np. wypis z CEIDG) 
 
W przypadku pozostałych wnioskodawców na podstawie statutu i 
odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego siedzibę 
Wnioskodawcy na obszarze LSR od co najmniej 24 miesięcy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 5 

7.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do 12 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 30 

Kryterium  weryfikowane na podstawie; 

 harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie Pomocy w 
sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w polu  Uzasadnienie zgodności 
z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD  

 oraz planowanego terminu zakończenia operacji we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy 

 
 Harmonogram powinien zawierać:  

 nazwę zadania (dostawy/usługi/robót budowlanych)  

 termin realizacji liczony od podpisania umowy o dofinansowanie. 
 
Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca uprawdopodobni, że 
zrealizuje operacje w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy 
o dofinansowanie  oraz termin zakończenia realizacji operacji w 
harmonogramie jest tożsamy  z planowanym terminem zakończenia 
operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 30 

8.  

Stan przygotowania projektu do 
realizacji  

 
0 lub  25 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim ostateczne 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub potwierdzenie 
właściwego organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego 
zamaiaru wykonania robót budowlanych) oraz kosztorys inwestorski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada kosztorys lub trzy oferty cenowe od trzech 
potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje trzech 
potencjalnych wykonawców) z parametrami każdej planowanej do 
zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ oprogramowania/ środka 
transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub 25 

SUMA  100 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 40% Maksymalna liczba punktów 100. 

 


