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Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia udostępnia do konsultacji kryteria wyboru operacji oraz 

kryteria wyboru grantobiorców: 

 

Kryteria wyboru operacji: 

 
1) Wkład własny wnioskodawcy 

Proponuje się zmianę uszczegółowienia kryterium poprzez wprowadzenie prostszego i bardziej 
zrozumiałego dla wnioskodawców sposobu liczenia punktów za wkład własny. Jednocześnie 
zwiększenie punktów procentowych wkładu własnego, za które można dostać większą liczbę 
punktów, może wpłynąć pozytywnie na realizacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność, poprzez wybór większej liczby wniosków o pomniejszonej kwocie wsparcia. 
 

 
Wkład własny 

wnioskodawcy* 
 

(Maksymalna liczba punktów: 
2) 

* Kryterium nie obowiązuje w 
przypadku operacji z zakresu 
podejmowania działalności 

gospodarczej w ramach 
PROW na lata 2014-2020 oraz 

w przypadku projektów 
grantowych dla celu 

szczegółowego 2.1 i 2.2 w 
ramach PROW na lata 2014-

2020 

Wkład własny jest do 10%powyżej minimalnego wkładu własnego – 
liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom dofinansowania jest 
do 10 punktów procentowych niższy od maksymalnego poziomu 
dofinansowania. 

0 

Wkład własny jest  od 10 do 20% włącznie powyżej minimalnego 
wkładu własnego – liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom dofinansowania jest 
od 10 do 20 punktów procentowych włącznie niższy od 
maksymalnego poziomu dofinansowania. 

1 

Wkład własny jest wyższy o ponad 20% od minimalnego wkładu 
własnego – liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom dofinansowania jest  
o ponad 20 punktów procentowych niższy od maksymalnego 
poziomu dofinansowania. 

2 

 
2) Zakres operacji 

Proponuje się doprecyzowanie uszczegółowienia kryterium poprzez podanie charakterystyki 
kosztów branych przy uwagę podczas oceny kryterium. Kryterium Zakres operacji ma na celu 
punktowanie projektów niezwiązanych z robotami budowlanymi, które to projekty będą mogły 
zostać szybciej zrealizowane przez Beneficjentów. Kryterium to ma również doprowadzić do 
właściwego tempa realizacji Planu działania oaz zapewnić również szybką realizację wskaźników, 
zwłaszcza w kontekście przewidywanych przez umowę ramową ocen okresowych. W związku  
z powyższym właściwe jest rozpatrywanie tegoż kryterium na podstawie kosztów całkowitych, a nie 
tylko kwalifikowalnych, gdyż realizacja całego projektu zależy od realizacji wszystkich kosztów 
zaplanowanych w projekcie. 
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Zakres operacji* 
 
(Maksymalna liczba punktów: 

2) 
*Kryterium nie obowiązuje  

w przypadku projektów 
grantowych dla celu 

szczegółowego 2.1 i 2.2  
 w ramach PROW na lata 

2014-2020 

Koszty całkowite operacji wskazują jednoznacznie, że w ramach 
operacji planowane są m.in. roboty budowlane. 

0 

Koszty całkowite operacji wskazują jednoznacznie, że w ramach 
operacji nie są planowane roboty budowlane. 
Uwagi: Kryterium weryfikowane na podstawie kosztów całkowitych 
ujętych w dokumentacji konkursowej oraz dokumentów 
przedstawionych przez wnioskodawcę. Roboty budowlane 
rozumiane są jako budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa, modernizacja lub rozbiórka obiektu budowlanego. 
Montaż nie stanowi roboty budowlanej. 

2 

 
3) Innowacyjność 

Proponuje się doprecyzowanie uszczegółowienia kryterium poprzez podanie, że innowacyjność 
będzie oceniana tylko na podstawie głównego zakresu operacji/zadania, bezpośrednio związanego  
z realizowaną operacją/zadaniem. Wynika to z faktu, iż wnioskodawcy bardzo często wprowadzają 
dodatkową, niskodochodową część realizacji operacji/zadania tylko po ty, aby uzyskać dodatkowe 
punkty za innowacyjność operacji/zadania. Rada powinna tutaj oceniać główny zakres 
operacji/zadania, który będzie głównym źródłem dochodu wnioskodawcy. 
 
 

Innowacyjność 
 

(Maksymalna liczba punktów: 
2) 

Główny, bezpośrednio związany z realizowaną operacją/zadaniem, 
zakres operacji/zadania Operacja/zadanie  nie ma charakteru 
innowacyjnego na obszarze Doliny Karpia. 
 
Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego lub istotnie 
ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 
ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody 
organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca 
pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym. 

0 

Główny, bezpośrednio związany z realizowaną operacją/zadaniem, 
zakres operacji/zadania Operacja/zadanie ma charakter 
innowacyjny na obszarze Doliny Karpia. 
 

1 

Główny, bezpośrednio związany z realizowaną operacją/zadaniem, 
zakres operacji/zadania Operacja/zadanie  ma charakter 
innowacyjny i jednocześnie wykorzystuje lokalne zasoby obszaru 
LSR. 
 
Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych 
we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do wniosku oraz 
dostępnych źródeł informacji. 

2 
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4) Znak marki lokalnej 
Proponuje się doprecyzowanie uszczegółowienia kryterium poprzez podanie na jakiej podstawie 
będzie oceniane kryterium oraz możliwość przyznania punktu nie tylko za sam fakt posiadania 
znaku marki lokalnej ale również za realizacje operacji przez wnioskodawcę powodującą rozwój 
przedmiotu znakowania: produktu lub usługi. 
 

Znak marki lokalnej** 
(Maksymalna liczba punktów: 

1) 
 

**Kryterium stosowane od 
momentu oficjalnego 

ogłoszenia przez LGD 
Programu Marka Doliny Karpia. 

Wnioskodawca nie dysponuje znakiem marki lokalnej Doliny 
Karpia. 

0 

Wnioskodawca dysponuje znakiem marki lokalnej Doliny Karpia i 
realizacja operacji przez wnioskodawcę spowoduje rozwój 
przedmiotu znakowania: produktu lub usługi.  
 
Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych 
we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do wniosku oraz 
informacji Stowarzyszenia Dolina Karpia o podpisanej umowie 
licencyjnej na używanie i posługiwanie się Znakiem Promocyjnym 
Dolina Karpia. 

1 

 

5) Wykorzystanie lokalnych zasobów 
Proponuje się doprecyzowanie uszczegółowienia kryterium poprzez podanie, że wykorzystanie 
lokalnych zasobów będzie oceniana tylko na podstawie głównego zakresu operacji, bezpośrednio 
związanego z realizowaną operacją. Wynika to z faktu, iż wnioskodawcy bardzo często podpisują 
umowy z osobami z sektora rybackiego i wprowadzają możliwość uzyskiwania przychodów ze 
sprzedaży produktów rybnych na bardzo niskim poziomie tylko po ty, aby uzyskać dodatkowe 
punkty za wykorzystanie lokalnych zasobów operacji. Rada powinna tutaj oceniać główny zakres 
operacji, który będzie głównym źródłem dochodu wnioskodawcy. Kryterium zostało wprowadzone 
po to aby mobilizować osoby i podmioty chcące inwestować na obszarze Doliny Karpia w obszarze 
gastronomicznym w związku z powyższym proponuję się doprecyzowanie, że operacja musi 
dotyczyć obiektów gastronomicznych serwujących produkty lokalne Doliny Karpia (wpisane na listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub nagrodzonych 
certyfikatem Doliny Karpia). 
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Wykorzystanie lokalnych 

zasobów  
 

(Maksymalna liczba punktów: 
1) 

Realizacja głównego, bezpośrednio związanego z realizowaną 
operacją, zakresu operacji przez wnioskodawcę nie przyczyni się 
do wykorzystania lokalnych zasobów rybnych. 
 
Lokalny produkt rybny – wytwarzany na obszarze objętym LSR. 
Wnioskodawca musi uwiarygodnić spełnienie kryterium poprzez 
przedłożenie dokumentu potwierdzającego obecnie realizowaną lub 
planowaną współpracę handlową z lokalnym hodowcą lub 
producentem produktu rybnego: np.: umowę lub list intencyjny 
zawartą na okres trwałości operacji i określającą zasady kupna-
sprzedaży produktów a wykorzystanie lokalnego produktu rybnego 
musi zostać uwiarygodnione w biznesplanie. 

0 

Realizacja głównego, bezpośrednio związanego z realizowaną 
operacją, zakresu operacji przez wnioskodawcę przyczyni się do 
wykorzystania lokalnych zasobów rybnych. 
 
Uwagi: Operacja musi dotyczyć obiektów gastronomicznych 
serwujących produkty lokalne Doliny Karpia (wpisane na listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi lub nagrodzonych certyfikatem Doliny Karpia). 

1 

 
6) Turystyczny charakter operacji 

Proponuje się doprecyzowanie uszczegółowienia kryterium poprzez podanie, że turystyczny 
charakter operacji będzie oceniany tylko na podstawie głównego zakresu operacji, bezpośrednio 
związanego z realizowaną operacją. Wynika to z faktu, iż wnioskodawcy bardzo często wprowadzają 
dodatkową, mało kosztowną rzecz do zestawienia rzeczowo-finansowego, z której zamierzają 
osiągać bardzo niskie przychody, tylko po ty, aby uzyskać dodatkowe punkty za turystyczny 
charakter operacji. Rada powinna tutaj oceniać główny zakres operacji, który będzie głównym 
źródłem dochodu wnioskodawcy. Dodatkowo, w związku z bardzo dużym rozwojem bazy 
noclegowej na obszarze Doliny Karpia w ciągu ostatnich lat, w tym również dzięki dotacjom 
Stowarzyszenia Dolina Karpia, proponuje się usunięcie zakresu związanego z obiektami 
noclegowymi, za który można otrzymać punkty w ramach kryterium. 
 

 

Turystyczny charakter 
operacji 

 
(Maksymalna liczba punktów: 
3) 

Główny, bezpośrednio związany z realizowaną operacją, zakres 
operacji Operacja nie przyczynia się do rozwoju turystycznego w 
Dolinie Karpia. 

0 

Główny, bezpośrednio związany z realizowaną operacją, zakres 
operacji Operacja przyczynia się do rozwoju ruchu turystycznego w 
Dolinie Karpia. 
Operacje przyczyniające się do rozwoju ruchu turystycznego to 
operacje związane z tworzeniem lub rozwijaniem: 
- obiektów noclegowych (minimum 3 pokoje) 
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- obiektów gastronomicznych serwujących produkty lokalne Doliny 
Karpia (wpisane na listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub nagrodzonych 
certyfikatem Doliny Karpia) 
- ofert związanych z turystyką kulinarną na bazie produktów 
lokalnych Doliny Karpia (wpisanych na listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
lub nagrodzonych certyfikatem Doliny Karpia) 
- ofert związanych z turystyką rekreacyjną na świeżym powietrzu 
(np. Nordic Walking, kajaki, rowery, wędkarstwo). 
co musi zostać uwiarygodnione w biznesplanie. 

 

Kryteria wyboru grantobiorców: 
 

1) Innowacyjność 
Proponuje się doprecyzowanie uszczegółowienia kryterium poprzez podanie, że innowacyjność 
będzie oceniana tylko na podstawie głównego zakresu operacji/zadania, bezpośrednio związanego z 
realizowaną operacją/zadaniem. Wynika to z faktu, iż wnioskodawcy bardzo często wprowadzają 
dodatkową, często niepowiązaną z głównym zakresem część realizacji operacji/zadania, stanowiącą 
niewielką część wniosku, tylko po ty, aby uzyskać dodatkowe punkty za innowacyjność 
operacji/zadania. Rada powinna tutaj oceniać główny zakres operacji/zadania stanowiący podstawę 
operacji/zadania. 
 

Innowacyjność 
 

(Maksymalna liczba punktów: 
2) 

Główny, bezpośrednio związany z realizowaną operacją/zadaniem, 
zakres operacji/zadania Operacja/zadanie  nie ma charakteru 
innowacyjnego na obszarze Doliny Karpia. 
 
Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego lub istotnie 
ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 
ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody 
organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca 
pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym. 

0 

Główny, bezpośrednio związany z realizowaną operacją/zadaniem, 
zakres operacji/zadania Operacja/zadanie ma charakter 
innowacyjny na obszarze Doliny Karpia. 

1 

Główny, bezpośrednio związany z realizowaną operacją/zadaniem, 
zakres operacji/zadania Operacja/zadanie  ma charakter 
innowacyjny i jednocześnie wykorzystuje lokalne zasoby obszaru 
LSR. 
 
Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych 
we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do wniosku oraz 
dostępnych źródeł informacji. 

2 

 


