
 

Załącznik nr 1  
Do UCHWAŁY   Nr ………………/2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ……………………… roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego  

Gorców i Pienin 
do rozwoju przedsiębiorczości  

i turystyki 

Nr 1.1.1 
Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa 

wykorzystująca zasoby obszaru LGD 

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

1.  
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 20 1 

Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, 
proces, organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych 
czy społecznych 

 
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 OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz w oparciu o 
wiedzę lokalną 

 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 20 1 

2. 

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

0 lub 10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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 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 10 1 

3. 

W budżecie operacji zaplanowano 
działaniae informujące w postaci 
spotu o zrealizowanej operacji i 
przyznaniuym  wsparciau przez LGD 
w ramach LSR z uwzględnieniem 
zasad wynikających z Księgi 
wizualizacji znaku PROW i 
określonych przez LGD 

0 lub 10 28 

Za działanie informujące o przyznaniuym wsparciau przez LGD w 
ramach LSR  uznaje się spot 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 
 
 

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 
podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy  działania informujące o  przyznaniuym wsparciau 
przez LGD  będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o  przyznaniuym wsparciau przez LGD  będą 
stanowiły koszt niekwalifikowany)  

 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej do dnia 
złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  10 28 

4. 
Operacja realizowana będzie w 
miejscowości zamieszkałej przez nie 
więcej niż 5 000 mieszkańców. 

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie danych pozyskanych z 
Ewidencji Ludności poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD 
wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  złożenie 
Wniosku o Przyznanie Pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 

5. 

Operacje będzie realizowana w 
terminie do 8 12 miesięcy od 
podpisania umowy o dofinansowanie 
zgodnie z harmonogramem  

0 lub 20 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 8 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 20 30 

6. 

Wnioskodawca/reprezentant 
wnioskodawcy  brał udział w 
konsultacjach społecznych Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Lokalną Społeczność i/lub 
uczestniczył w pracach Zespołu ds. 
opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub  10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, 
list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 



 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
Stan przygotowania projektu do 
realizacji  

 
0 lub 20 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim 
prawomocne ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego 
organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru 
wykonania robót budowlanych) pozwalające na realizację całości 
inwestycji oraz posiada kompletny projekt budowlany oraz 
kosztorys inwestroski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub 20 

SUMA  100 



 

 
 
 
Załącznik nr 2  
Do UCHWAŁY   Nr ………./2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ………………. Roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego  
Gorców i Pienin do rozwoju 

przedsiębiorczości  
i turystyki 

Nr 1.1.2 
Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów 

turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub 
naturalne obszaru LGD  w tym  produktów innowacyjnych 

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

1.  
Innowacyjność operacji 0 lub 10 1 

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 10 1 

2.  

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

0 lub 10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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 10 1 

3.  

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

0 lub 18 

Za działanie informujące o przyznanym wsparciu przez LGD uznaje się 
spot 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 OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 
podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku 
gdy działania informujące o przyznanym wsparciu przez LGD  będą 
stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  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, najpóżniej do dnia 
złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  18 

4.  

Wnioskodawca podejmie 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 (budownictwo)  

 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 
lub zatrudnia osobę należącą do 
grupy defaworyzowanej określonej 
w LSR 
W przypadku pozostałych 
podmiotów: Wnioskodawca 
zatrudnia co najmniej jedną 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 oraz na  podstawie przedstawionych 
dokumentów załączników  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  5  

6.  
Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku: 

0 lub 10 
Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz załączników 
 



 

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

 w przypadku osoby fizycznej 
ma  miejsce zameldowania na 
obszarze LSR od co najmniej  
24 miesięcy, 

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

W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną należy 
przedstawić na podstawie pierwszej strony zeznania podatkowego za 
ostanie dwa okresy rozliczeniowe (np. formularz PIT-36) wraz z 
potwierdzeniem złożenia zaznania. na podstawie kserokopii 
dokumentów potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz 
innych przedstawionych dokumentów (np. pełny wyciąg oraz wpis z 
CEIDG lub 
 
W przypadku pozostałych wnioskodawców należy przedstawić na 
podstawie statutu lub 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 10 

7.  

Operacja zakłada utworzenie 
więcej niż 1 co najmniej 2 miejsca 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne  

0 lub 15 

Kryterium  weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie 
pomocy, w tym wskaźniku liczby planowanych do utworzenia miejsc 
pracy w wyniku realizacji operacji w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne, np. 2 lub 3, itd. etaty deklarowane we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 15 

8.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do 8 12 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 10 

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 8 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 10 

9.  

Wnioskodawca/reprezentant 
Wnioskodawcy  brał udział w 
konsultacjach społecznych Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Lokalną Społeczność i/lub 
uczestniczył w pracach Zespołu ds. 
opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

  0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, 
list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
 0 lub 10 

10.  
Rozliczanie podatku 0 lub 10 

Preferowani sa wnioskodawcy, którzy rozliczają podatek dochodowy 
w lokalnym urzędzie skarbowym w powiecie nowotarskim 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie ostatniego złożonego 
zeznania podatkowego wraz z potwierdzeniem złożenia deklaracji PIT 
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub 10 

11.  

Stan przygotowania projektu do 
realizacji  
 

0 lub 10 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim prawomocne 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego organ, że nie 
wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru wykonania robót 
budowlanych) pozwalające na realizację całości inwestycji oraz 
posiada kompletny projekt budowlany oraz kosztorys inwestroski. 
 



 

W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub 10 

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

  



 

Załącznik nr 3  
Do UCHWAŁY   Nr …………./2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ……………………….. roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego  
Gorców i Pienin do rozwoju 

przedsiębiorczości i turystyki 

Nr 1.1.3 
Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa 

kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD 

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

1.  
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 20 1 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, proces, 
organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

 
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 20 1 

2.  

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

0 lub 10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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 10 1 

3.  

W budżecie operacji 
zaplanowano działaniae 
informujące w postaci spotu o 
zrealizowanej operacji i 
przyznaniuym  wsparciau przez 
LGD w ramach LSR z 
uwzględnieniem zasad 
wynikających z Księgi wizualizacji 
znaku PROW i określonych przez 
LGD 

0 lub 10 28 

Za działanie informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD w 
ramach LSR  uznaje się spot 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 

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU PLANOWANEJ OPERACJI 
we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na podstawie 
pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku 
gdy  działania informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  
będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  będą stanowiły 
koszt niekwalifikowany)  

 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej do dnia złożenia 
Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  10 28 

4.  

Operacja realizowana będzie w 
miejscowości zamieszkałej przez 
nie więcej niż 5 000 
mieszkańców. 

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie danych pozyskanych z 
Ewidencji Ludności poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  złożenie Wniosku o 
Przyznanie Pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 

5.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do  8 12 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 20 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 8 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 20 30 

6.  

Wnioskodawca brał udział w 
konsultacjach społecznych 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył w 
pracach Zespołu ds. opracowania 
LSR i/lub złożył fiszkę  
 

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 
osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 

7.  

Stan przygotowania projektu do 
realizacji  

 
0 lub 20 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim prawomocne 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 



 

dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego organ, że nie 
wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru wykonania robót 
budowlanych) pozwalające na realizację całości inwestycji oraz posiada 
kompletny projekt budowlany oraz kosztorys inwestroski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub 20 

SUMA  100 

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

  



 

Załącznik nr 4  
Do UCHWAŁY   Nr ……../2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ………….. roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 

Gorców i Pienin 
do rozwoju 

przedsiębiorczości i turystyki 

Nr 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu 

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

1.  
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 20 1 

Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, 
proces, organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

 
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 20 1 

2.  

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

0 lub 10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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 10 1 

3.  

W budżecie operacji 
zaplanowano działaniae 
informujące w postaci spotu o 
zrealizowanej operacji i 
przyznaniuym  wsparciau przez 
LGD w ramach LSR z 
uwzględnieniem zasad 
wynikających z Księgi wizualizacji 
znaku PROW i określonych przez 
LGD 

0 lub 10 28 

Za działanie informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD w 
ramach LSR  uznaje się spot 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 

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 
podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku 
gdy  działania informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  
będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  będą stanowiły 
koszt niekwalifikowany)  

 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej do dnia 
złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  10 28 

4.  

Operacja realizowana będzie w 
miejscowości zamieszkałej przez 
nie więcej niż 5 000 
mieszkańców. 

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie danych pozyskanych z 
Ewidencji Ludności poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD 
wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  złożenie 
Wniosku o Przyznanie Pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 

5. 5 

Operacje będzie realizowana w 
terminie do 8 12  miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 20 10 

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 8 12miesięcy 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 20 10 

6.  

Wnioskodawca brał udział w 
konsultacjach społecznych 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył w 
pracach Zespołu ds. opracowania 
LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, 
list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 

7.  
Stan przygotowania projektu do 
realizacji  

0 lub 20 
W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 



 

 projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim prawomocne 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego organ, że nie 
wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru wykonania robót 
budowlanych) pozwalające na realizację całości inwestycji oraz 
posiada kompletny projekt budowlany oraz kosztorys inwestroski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub 20 

8.  

Zaangażowanie organizacji 
pozarządowych z obszaru LSR w 
realizację projektu 

0 lub 20 

Punkty przyznaje się jeżeli Wnioskodawcą jest organziacja 
pozarządowa z obszaru LSR 
Kryterium  weryfikowane na podstawie danych zawartych we 
wniosku o przyznanie pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 20 

SUMA  100 

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

  



 

Załącznik nr 5  
Do UCHWAŁY   Nr …………./2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ……………………………… roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.1 

Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego  

Gorców i Pienin 
do rozwoju przedsiębiorczości  

i turystyki 

Nr 1.1.6 
Podejmowanie działalności gospodarczej  

w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub 
kobiety 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. usunąć 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów Definicja / wyjaśnienie/sposób weryfikacji 

1.  
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 5 1 

Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, proces, 
organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

 
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 1 

2.  

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

0 lub 5 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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  1 

3.  

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

0 lub 18 

Za działanie informujące o przyznanym  wsparciu przez LGD uznaje się 
spot 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 biznesplanu 
tab. VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji  
7.1. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji 

operacji. 
 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej do dnia złożenia 
Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  18 

4.  

Wnioskodawca podejmie 
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.  

Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku ma  miejsce 
zameldowania zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 24 
miesięcy 

0 lub 20 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartej we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy oraz załącznika pierwszej strony zeznania 
podatkowego za ostanie dwa okresy rozliczeniowe (np. formularz PIT-37) 
wraz z potwierdzeniem złożenia zaznania. na podstawie kserokopii 
dokumentów potwierdzających meldunek stały lub czasowy, oświadczeń  
i innych przedstawionych dokumentów 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  20 

6.  

Operacja zakłada utworzenie 
więcej niż 1 co najmniej 2 miejsca 
pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne  

0 lub 20 

Kryterium  weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, w 
tym wskaźniku liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy w wyniku 
realizacji operacji w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, np. 2 lub 
3, itd. etaty deklarowane we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 20 

7.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do  8 12 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 10 

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 8 12miesięcy 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 10 

8.  

Wnioskodawca brał udział w 
konsultacjach społecznych 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył w 
pracach Zespołu ds. opracowania 
LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub  10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 
osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  10 

9.  

Stan przygotowania projektu do 
realizacji  

 
0 lub 20 10 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim prawomocne 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego organ, że nie wniósł 
sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru wykonania robót budowlanych) 
pozwalające na realizację całości inwestycji oraz posiada kompletny 
projekt budowlany oraz kosztorys inwestroski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub 10 

SUMA  100 

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

 

  



 

Załącznik nr 6  
Do UCHWAŁY   Nr ……./2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ……………………. roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.2 

Integracja i wzmocnienie 
kapitału społecznego 

obszaru LGD 
Nr 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

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

1.  
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 5 1 

 Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, proces, 
organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

 
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 1 

2.  

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

0 lub 5 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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  1 



 

3.  

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

0 lub 8 

Za działanie informujące o przyznanym  wsparciu przez LGD uznaje się 
spot 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 biznesplanu 
tab. VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji  
7.2. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji 

operacji. 
 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej do dnia złożenia 
Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  0 lub  8 

4.  

Wnioskodawca podejmie 
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.  

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma  miejsce 
zameldowania zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 24 
miesięcy 

0 lub  20 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartej we Wniosku 
o Przyznanie Pomocy oraz załącznika pierwszej strony zeznania 
podatkowego za ostanie dwa okresy rozliczeniowe (np. formularz PIT-37) 
wraz z potwierdzeniem złożenia zaznania. na podstawie kserokopii 
dokumentów potwierdzających meldunek stały lub czasowy, oświadczeń  
i innych przedstawionych dokumentów 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  0 lub 20 

6.  

Operacja zakłada utworzenie 
więcej niż 1 co najmniej 2 
miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne  

0 lub 20 

Kryterium  weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, w 
tym wskaźniku liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy w wyniku 
realizacji operacji w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, np. 2 lub 
3, itd. etaty deklarowane we Wniosku o Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  0 lub 20 

7.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do  8 12 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 10 

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 8 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 10 

8.  

Wnioskodawca brał udział w 
konsultacjach społecznych 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył 

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, list 
osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  0 lub 10 



 

w pracach Zespołu ds. 
opracowania LSR i/lub złożył 
fiszkę  

9.  

Stan przygotowania projektu 
do realizacji  

 
0 lub  20 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim prawomocne 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego organ, że nie wniósł 
sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru wykonania robót budowlanych) 
pozwalające na realizację całości inwestycji oraz posiada kompletny 
projekt budowlany oraz kosztorys inwestroski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium: 0 lub  20 

SUMA  100 

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

  



 

Załącznik nr 7  
Do UCHWAŁY   Nr ……../2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia …………………… roku 

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

  

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.2 

Integracja i wzmocnienie 
kapitału społecznego obszaru 

LGD 
Nr 1.2.2 

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju 
obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, 

budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja. 

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

1.  
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 10 1 

Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, 
proces, organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych 
czy społecznych 

 
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 1 

2.  

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

0 lub 10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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 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  1 

3.  

W budżecie operacji zaplanowano 
działaniae informujące w postaci 
spotu o zrealizowanej operacji i 
przyznaniuym  wsparciau przez LGD 
w ramach LSR z uwzględnieniem 
zasad wynikających z Księgi 
wizualizacji znaku PROW i 
określonych przez LGD 

0 lub 10 28 

Za działanie informujące o  przyznaniuym  wsparciau przez LGD w 
ramach LSR  uznaje się spot 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 

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 
podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy  działania informujące o  przyznaniuym  wsparciau 
przez LGD  będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o  przyznaniuym  wsparciau przez LGD  będą 
stanowiły koszt niekwalifikowany)  

 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej do dnia 
złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  10 28 

4.  

Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku 

 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  osoby fizycznej ma  
miejsce zameldowania na 
obszarze LSR od co najmniej  24 
miesięcy, 

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

0 lub 30 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na podstawie  statutu lub 
odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego siedzibę 
Wnioskodawcy na obszarze LSR od co najmniej 24 miesiecy 
kserokopii dokumentów potwierdzających meldunek stały lub 
czasowy oraz innych przedstawionych dokumentów (np. pełny 
wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS) 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  30 

5.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do  8 12 miesięcy od 
podpisania umowy o dofinansowanie 
zgodnie z harmonogramem  

0 lub  20 

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 8 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  20 

6.  

Wnioskodawca: 
posiada doświadczenie i/lub zasoby 
i/lub wykonuje działalność 
odpowiednieą do przedmiotu 
operacji, którą chce realizować 

 

0 lub 20 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na podstawie kserokopii 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje doświadczenie w 
realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji /zasoby 
odpowiednie do przedmiotu operacji/ wykonuje działalność 
odpowiednią do przedmiotu operacji  i innych przedstawionych 
dokumentów, oświadczeń 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 20 

SUMA  100 



 

Załącznik nr 8 

Do UCHWAŁY   Nr ……../2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia …………………………… 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 10 1 

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 1 

2.  

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

0 lub 10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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  1 

3.  

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

0 lub 18 

Za działanie informujące o przyznanym  wsparciu przez LGD uznaje się 
spot 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 OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 
podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku 
gdy  działania informujące o przyznanym  wsparciu przez LGD  będą 
stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  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, najpóżniej do dnia 
złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  18 

4.  

Wnioskodawca podejmie 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 
lub zatrudnia osobę 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 oraz na  podstawie przedstawionych 
dokumentów załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  5 

6.  

Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku: 

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

0 lub  10 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz załączników 
 
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną należy 
przedstawić na podstawie pierwszej strony zeznania podatkowego za 
ostanie dwa okresy rozliczeniowe (np. formularz PIT-36) wraz z 
potwierdzeniem złożenia zaznania. na podstawie kserokopii 
dokumentów potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz 
innych przedstawionych dokumentów (np. pełny wyciąg oraz wpis z 
CEIDG lub 



 

 w przypadku  osoby fizycznej 
ma  miejsce zameldowania na 
obszarze LSR od co najmniej  
24 miesięcy, 

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

 
W przypadku pozostałych wnioskodawców należy przedstawić na 
podstawie statutu lub 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 10 

7.  

Operacja zakłada utworzenie 
więcej niż 1 co najmniej 2 miejsca 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne  

0 lub 20 

Kryterium  weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie 
pomocy, w tym wskaźniku liczby planowanych do utworzenia miejsc 
pracy w wyniku realizacji operacji w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne, np. 2 lub 3, itd. etaty deklarowane we Wniosku o 
Przyznanie Pomocy 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 20 

8.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do 8 12 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 10 

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 8 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 10 

9.  

Wnioskodawca/reprezentant 
Wnioskodawcy  brał udział w 
konsultacjach społecznych Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Lokalną Społeczność i/lub 
uczestniczył w pracach Zespołu ds. 
opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

  0 lub  10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, 
list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  10 

10.  

Stan przygotowania projektu do 
realizacji  

 
0 lub   15 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim prawomocne 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego organ, że nie 
wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru wykonania robót 
budowlanych) pozwalające na realizację całości inwestycji oraz 
posiada kompletny projekt budowlany oraz kosztorys inwestroski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub  15 

SUMA  100 

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



 

 

    Załącznik nr 9  

Do UCHWAŁY   Nr …………../2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ………………….. roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.2 

Integracja i wzmocnienie 
kapitału społecznego obszaru 

LGD 
Nr 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej 

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

1.  

Innowacyjność operacji 

 

0 lub 10 1 

Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, proces, 
organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

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 1 

2.  

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

0 lub 10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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 1 



 

3.  

W budżecie operacji 
zaplanowano działaniae 
informujące w postaci spotu o 
zrealizowanej operacji i 
przyznaniuym  wsparciau przez 
LGD w ramach LSR z 
uwzględnieniem zasad 
wynikających z Księgi wizualizacji 
znaku PROW i określonych przez 
LGD 

0 lub 10 28 

Za działanie informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD w 
ramach LSR  uznaje się spot o długości co najmniej 15 sekund  z 
przebiegu działań w ramach  projektu, np.: 

 z prac zakupioną maszyną/urządzeniem,  

 z warsztatów/zajęć 

 ze zrealizowanej inwestycji 
 
 

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU PLANOWANEJ OPERACJI 
we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na podstawie 
pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku 
gdy  działania informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  
będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  będą stanowiły 
koszt niekwalifikowany)  

 

 Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej 

 Z prac budowlanych 
 do dnia złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  28 

4.  

Operacja realizowana będzie w 
miejscowości zamieszkałej przez 
nie więcej niż 5 000 
mieszkańców. 

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie danych pozyskanych z 
Ewidencji Ludności poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego  złożenie Wniosku o 
Przyznanie Pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 

5.  

Operacje będzie realizowana w 

terminie do 8 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 6 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 

6.  

Wnioskodawca brał udział w 
konsultacjach społecznych 
Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Lokalną 
Społeczność i/lub uczestniczył w 
pracach Zespołu ds. opracowania 
LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, 
list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 



 

7.  

Stan przygotowania projektu do 
realizacji  

 
0 lub 20 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim prawomocne 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego organ, że nie 
wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru wykonania robót 
budowlanych) pozwalające na realizację całości inwestycji oraz posiada 
kompletny projekt budowlany oraz kosztorys inwestroski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  
0 lub 20 

SUMA  100 

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

 



 

Załącznik nr 10  

Do UCHWAŁY   Nr …………../2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ………………….. roku 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 
1.2 

Integracja i wzmocnienie 
kapitału społecznego obszaru 

LGD 
Nr 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch 

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

1.  
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 10 1 

Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, 
proces, organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

 
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 1 

2.  

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

0 lub  10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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 1 

3.  

W budżecie operacji zaplanowano 
działaniae informujące w postaci 
spotu o zrealizowanej operacji i 
przyznaniuym  wsparciau przez LGD 
w ramach LSR z uwzględnieniem 
zasad wynikających z Księgi 
wizualizacji znaku PROW i 
określonych przez LGD 

0 lub 10 28 

Za działanie informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD w 
ramach LSR  uznaje się spot 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 
 
 

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU PLANOWANEJ 
OPERACJI we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na 
podstawie pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w 
przypadku gdy  działania informujące o przyznaniuym  wsparciau 
przez LGD  będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  będą stanowiły 
koszt niekwalifikowany)  

 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej do dnia 
złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:  0 lub  
10 

4.  

Wnioskodawca/reprezentant 
wnioskodawcy: 

 korzystał z usług doradczych LGD  

 i/lub wziął udział w szkoleniu 
dotyczącym danego naboru  

po ogłoszeniu naboru w którym 
ubiega się o 
pomoc/dofinansowanie ?? 

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności ze szkoleń i/lub  
list udzielonych usług doradczych 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 

5.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do  6 12 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem  

0 lub 30 10 

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 8 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 10 

6.  

Wnioskodawca brał udział w 
konsultacjach społecznych Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Lokalną Społeczność i/lub 
uczestniczył w pracach Zespołu ds. 
opracowania LSR i/lub złożył fiszkę  

0 lub 10 

Kryterium  weryfikowane na podstawie list obecności z konsultacji 
społecznych, list obecności ze spotkań zespołu ds. opracowania LSR, 
list osób/podmiotów które złożyły fiszki 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 10 

7.  

Stan przygotowania projektu do 
realizacji  

 
0 lub 20 

W przypadku projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
projekt posiada wszystkie wymagane prawem polskim prawomocne 
ostateczne decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne potwierdzenie własciwego organ, że nie 



 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamaiaru wykonania robót 
budowlanych) pozwalające na realizację całości inwestycji oraz 
posiada kompletny projekt budowlany oraz kosztorys inwestroski. 
 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia: 
Wnioskodawca posiada co najmniej jedną kosztorys lub trzy ofertęy 
cenowąe od trzech potencjalnych dostawców (o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców) z parametrami na zakup każdej 
planowanej do zakupu maszyny/urządzenia/wyposażenia/ 
oprogramowania/ środkówa transportu 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku i załączników 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium: 0 lub 
20 

8.  

Zaangażowanie organizacji 
pozarządowych z obszaru LSR w 
realizację projektu 

0 lub 20 

Punkty przyznaje się jeżeli Wnioskodawcą jest organziacja 
pozarządowa z obszaru LSR 
Kryterium  weryfikowane na podstawie danych zawartych we 
wniosku o przyznanie pomocy  
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 20 

SUMA  100 

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

  



 

Załącznik nr 11  

Do UCHWAŁY   Nr ……../2019 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  
z dnia ……………………. roku 

 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 
Integracja i wzmocnienie 

kapitału społecznego 
obszaru LGD 

Nr 1.2.8 Działania edukacyjno- integracyjne dla dzieci i młodzieży 

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

1.  
Innowacyjność operacji 

 
0 lub 10 1 

Jako innowacyjne uznawane będą operacje, które: 

 wdrażają nowy  lub znacząco udoskonalony produkt, usługę, proces, 
organizację 

 lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy 
społecznych 

 
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 1 

2.  

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

0 lub 10 1 

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) 

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 
elektrycznego.  

 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 1 

3.  

W budżecie operacji 
zaplanowano działaniae 
informujące w postaci spotu o 
zrealizowanej operacji i 
przyznaniuym  wsparciau przez 
LGD w ramach LSR z 
uwzględnieniem zasad 
wynikających z Księgi 
wizualizacji znaku PROW i 
określonych przez LGD 

0 lub  10 28 

Za działanie informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD w 
ramach LSR  uznaje się spot 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 
 
 

 Ulotki, broszury i inne materiały promocyjne 

 Gadżety reklamowe 

 Artykuły w prasie i/lub internecie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU PLANOWANEJ OPERACJI 
we Wniosku o Przyznanie Pomocy, a w szczególności na podstawie 
pozycji w: 

   ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku 
gdy  działania informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  
będą stanowiły koszt kwalifikowany) 

 PLANIE FINANSOWYM OPERACJI (w przypadku gdy  działania 
informujące o przyznaniuym  wsparciau przez LGD  będą stanowiły 
koszt niekwalifikowany)  

 
Beneficjent, który otrzymał punkty za to kryterium, ma obowiązek 
dostarczyć do biura LGD spot na płytce CD, najpóżniej do dnia 
złożenia Wniosku o płatność końcową. 
  
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub  28 

4.  

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku: 

 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 osoby 
fizycznej ma  miejsce 
zameldowania 
zamieszkania na obszarze 
LSR od co najmniej  24 
miesięcy, 

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

0 lub 20 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz załączników 
 
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną należy 
przedstawić (np. formularz PIT-36) wraz z potwierdzeniem złożenia 
zaznania. na podstawie kserokopii dokumentów potwierdzających 
meldunek stały lub czasowy oraz innych przedstawionych 
dokumentów (np. pełny wyciąg oraz wpis z CEIDG lub 
 
W przypadku osoby fizycznej na podstawie pierwszej strony zeznania 
podatkowego za ostanie dwa okresy rozliczeniowe (np. formularz PIT-
37) wraz z potwierdzeniem złożenia zaznania. na podstawie kserokopii 
dokumentów potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz 
innych przedstawionych dokumentów (np. pełny wyciąg z CEIDG lub 
odpis z KRS) 
 
W przypadku pozostałych wnioskodawców należy przedstawić na 
podstawie statutu lub 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  20 

5.  

Operacje będzie realizowana w 
terminie do 8 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 8 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 

6.  

Wnioskodawca: 
posiada doświadczenie i/lub 
zasoby i/lub wykonuje 
działalność 
odpowiednieą do przedmiotu 
operacji, którą chce realizować 

 

0 lub 20 

Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we 
Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na podstawie kserokopii 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje doświadczenie w realizacji 
projektów o charakterze podobnym do operacji /zasoby odpowiednie 
do przedmiotu operacji/ wykonuje działalność odpowiednią do 
przedmiotu operacji  i innych przedstawionych dokumentów, 
oświadczeń 
 
Liczba punktów możliwa do przyznania w ramach kryterium:   
0 lub 20 

SUMA  100 

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

 


