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Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia udostępnia do konsultacji Strategię Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia oraz 

kryteria wyboru operacji i wyjaśnia: 

 

 

Zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia 

 

 

1. Rozdział II pkt 2.3 

 

Uszczegółowiono zapis:  

 

 kryteriów podstawowych – stosowanych we wszystkich naborach, takich samych dla 

wszystkich celów szczegółowych zaplanowanych w LSR 

 

poprzez zmianę słowa przedsięwzięć na celów szczegółowych ze względu na ujednolicenie zapisów 

zgodnie z tabelą 33, której kolumna „Zastosowanie” odnosi się do celów szczegółowych. Ponadto 

wykreślono zwrot z których należy uzyskać minimalną liczbę punktów, ponieważ zgodnie  

z obowiązującymi procedurami na minimalną liczbę punktów składa się suma punktów uzyskanych 

podczas oceny wg kryteriów podstawowych i kryteriów premiujących. 

 

 

2. Rozdział VI pkt 6.2 

 

Doprecyzowano zapis w punkcie 1: 

 

 realizacja co najmniej: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, podniesienie 

wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego 

naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary. 

 

poprzez zmianę słowa „głównego” na „ogólnego”. Zapis doprecyzowano ponieważ  Strategia 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia 

zawiera cele „ogólne” a nie „główne” jak to miało miejsce w poprzednim zapisie. 

 

Doprecyzowano punkt 2: 

 

2. Kryteria podstawowe - są to kryteria wyboru operacji takie same dla wszystkich celów 

szczegółowych zaplanowanych w LSR. 
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oraz punkt 3: 

 

3. Kryteria premiujące - są to kryteria wyróżniające poszczególne cele szczegółowe. Ich 

zastosowanie ma spowodować wybór operacji o szczególnym znaczeniu dla LSR.  

 

ze względu na ujednolicenie zapisów zgodnie z tabelą 33, której kolumna „Zastosowanie” odnosi się 

do celów szczegółowych. 

 

Dostosowano nazwy kryteriów podstawowych: Przygotowanie operacji, Obszar oddziaływania 

operacji oraz kryterium premiującego: Miejsce realizacji operacji,  poprzez dodanie „/zadania”, 

ponieważ w ramach projektu grantowego, grantobiorcy składający wniosek  

o powierzenie grantu do LGD realizować będą zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu 

całego projektu grantowego. Powyższe zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie odpowiednio  

w tabelach 31, 32 i 33 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-

2020 dla obszaru Doliny Karpia. 

 

Dokonano zmian w kryteriach premiujących poprzez: 

a) usunięcie kryterium Współpraca podmiotów gospodarczych, ze względu na pojawiające się 

trudności w jego ocenie przez Radę, a także różną interpretację przedmiotowego kryterium 

przez wnioskodawców, 

b) dodanie nowego kryterium Turystyczny charakter operacji, które jest odpowiedzią na jeden  

z  problemów związanych z brakiem obiektów lub ofert turystycznych na obszarze Doliny 

Karpia i jest bezpośrednim nawiązaniem do wyników analizy SWOT, 

c) dodanie kryterium  Wnioskowana kwota pomocy, które ma zapewnić szeroki zakres 

oddziaływania na terenie LSR poprzez wybór jak największej większej liczby operacji,  

co w rezultacie pozwoli na pełniejszą realizację LSR, pod kątem osiągnięcia zaplanowanych 

wskaźników. Ponadto wprowadzenie przedmiotowego kryterium stanowi odpowiedź na 

problem ograniczonego potencjału finansowego potencjalnych wnioskodawców, co jest 

również bezpośrednim nawiązaniem do wyników analizy SWOT. 

Powyższe zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie odpowiednio w tabelach 32 oraz 33 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru 

Doliny Karpia. 

 

3. Tabela 33. Wykazanie zgodności kryteriów z wynikiem diagnozy i wskaźnikami 

 

W kolumnie 5. Zastosowanie doprecyzowano zapisy wskazujące, które kryteria będą stosowane  

w ramach poszczególnych celów, poprzez wskazanie Operacji własnych oraz uszczegółowienie 

Projektów grantowych o cele szczegółowe, w ramach których będą realizowane. Dołożono również 
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stosowanie kryterium Miejsce realizacji operacji/ zadania w projektach grantowych w celu 

szczegółowego 2.2, w ramach których będą mogły powstać obiekty infrastruktury turystycznej. 

Zgodnie z Wytycznymi nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 

lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

 

- „w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej 

gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, obowiązkowe jest 

stosowanie kryteriów preferencyjnych dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkanych 

przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.”  

 

Wyjaśniamy również, że realizacja projektu grantowego w ramach celu szczegółowego 2.1 nie 

przewiduje realizacji zadań w powyższym zakresie. 

 

Ponadto w kolumnie 3. Wynik diagnozy/SWOT doprecyzowano zapis dla kryterium podstawowego 

Przygotowanie operacji/zadania w związku z dodaniem do nazwy kryterium „/zadania”.  

Dla nowych kryteriów premiujących, tj. Turystyczny charakter operacji (w miejsce kryterium 

Współpraca podmiotów gospodarczych) oraz Wnioskowana kwota pomocy dodano nowe 

uszczegółowienia a dodatkowo dla kryterium Wnioskowana kwota pomocy dodano w kolumnie  

4. Wskaźnik LSR, zgodnie z celem szczegółowym 1.2 w ramach którego przedmiotowe kryterium 

będzie stosowane. 

  

  

4. Rozdział VI pkt 6.3 

 

W ramach zakończonych naborów wniosków o przyznanie pomocy okazało się,  

że zdecydowana większość wnioskodawców nie otrzymała punktów w ramach kryterium 

Innowacyjność. Spowodowane to było tym, że operacje, które mogłyby zostać uznane za 

innowacyjne, nie spełniały warunku jakim było „jednoczesne wykorzystanie zasobów obszaru 

LSR.” W związku z powyższym postanowiono zmienić kryterium w taki sposób, aby punktować 

operacje innowacyjne bez wykorzystania zasobów obszaru mniejszą liczbą punktów, a większą 

liczbą punktów punktować operacje innowacyjne, które jednocześnie wykorzystują zasoby obszaru 

LSR. 

  

W związku z powyższym dokonano uszczegółowienia zapisu: 

Podstawą stosowanej przez LGD definicji innowacyjności jest ta zawarta w Podręczniku Oslo 

Manual
78

.  

 

Innowacyjność - 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. 

 

LGD przewidziała dodatkowe punktowanie operacji/zadań, które mają charakter innowacyjny przy 
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jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów obszaru LSR. 

 

 

5. Rozdział VI pkt 6.4 

 

Uszczegółowiono poniższy zapis dotyczący realizacji operacji własnych poprzez doprecyzowanie, 

że operacje te realizowane będą jako jedna spójna całość, zgodnie z poniższym brzmieniem: 

 

LGD planuje operacje własne w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 (Spójna i widoczna oferta 

turystyczna Doliny Karpia). W ramach operacji własnych planuje się podjęcie działań związanych ze 

wsparciem corocznego wyboru marki lokalnej przez członków powołanej w tym celu Kapituły oraz 

corocznej organizacji Targów Turystycznych Doliny Karpia wspierających proces wdrażania marki 

lokalnej. 

 

6. Załącznik nr 5 Plan komunikacji Tabela 1. Plan komunikacji (w tym analiza efektywności 

działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu) 

 

W kolumnie 7 Efekty działań komunikacyjnych doprecyzowano zapis „W ramach każdego  

z naborów zawarta będzie co najmniej 1 umowa z beneficjentem” na „W ramach naborów 

realizowanych zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, do końca okresu 

realizacji LSR zawarta będzie co najmniej 1 umowa z beneficjentem, pod warunkiem, że w danym 

naborze co najmniej 1 wniosek zostanie pozytywnie oceniony.” 
 

Zmiana podyktowana została faktem, iż planowane do realizacji nabory wniosków zawsze odbywają 

się zgodnie z zaakceptowanym przez UMWM harmonogramem a harmonogram ten może ulegać 

zmianom. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że większość działań komunikacyjnych 

stosowanych przez LGD kierowanych jest do szerokiego grona odbiorców i mają one charakter 

długofalowy. Może to powodować sytuację, w której osoby korzystając z działań komunikacyjnych 

np. w roku 2016 mogą składać wnioski o przyznanie pomocy dopiero w kolejnych latach i zawierać 

umowy na ich realizację w późniejszym okresie. Zmiana dotycząca powyższego zapisu 

wprowadzona została dla pierwszej połowy lat 2016 – 2022. 

 

 

Zmiany kryteriów wyboru operacji 

 

Kryteria podstawowe 

 

1) Przygotowanie operacji  

Dostosowano nazwę oraz uszczegółowienie kryterium poprzez dodanie „/zadania”, ponieważ  

w ramach projektu grantowego, grantobiorcy składający wniosek o powierzenie grantu do LGD 

realizować będą zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu całego projektu grantowego. 

Ponadto doprecyzowano uszczegółowienie kryterium, w związku z wątpliwościami pojawiającymi 

się podczas oceny wniosków a także jego interpretacją stosowaną przez wnioskodawców, jak np. 
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rodzaj kosztorysu, który wnioskodawca powinien złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

Wskazano również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością jako 

potwierdzenie właściwego przygotowania operacji/zadania. Doprecyzowano również zapisy 

dołączonych dokumentów w przypadku operacji/zadań miękkich poprzez dodanie koncepcji 

materiału promocyjnego. Ponadto wprowadzono konieczność dołączenia zamiast jednego, dwóch 

dokumentów co zdecydowanie wpłynie na jakoś składanej do LGD dokumentacji. 

 

 
 
 

 
Przygotowanie 

operacji/zadania 
 

(Maksymalna liczba 
punktów: 1) 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie potwierdzają  
właściwego przygotowania operacji/zadania. 

0 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty potwierdzają właściwe 
przygotowanie operacji/zadania. 
 
Operacja/zadanie jest właściwie przygotowana/e gdy 
Wnioskodawca przedłożył przynajmniej jeden dwa z poniższych 
dokumentów adekwatnych do realizowanej/go operacji/zadania: 

 dokumentacja techniczna, 

 program funkcjonalno-użytkowy, 

 pozwolenie wodno-prawne, 

 pozwolenie na budowę, 

 zgłoszenie właściwemu organowi, 

 kosztorys inwestorski, 

 dokument potwierdzający prawo do dysponowania 
nieruchomością obowiązującą na czas trwałości 
operacji/zadania, 

 inny dokument wskazujący na właściwe przygotowanie 
operacji (w przypadku projektów niebudowlanyc 
zapytanie/a ofertowe wraz z ofertą/ami lub, 

 koncepcja lub program wydarzenia imprezy / 
warsztatówu/spotkania, 

 koncepcja materiału promocyjnego. 

1 

 

 

2) Obszar oddziaływania operacji 

Dostosowano nazwę oraz uszczegółowienie kryterium poprzez dodanie „/zadania”, ponieważ  

w ramach projektu grantowego, grantobiorcy składający wniosek o powierzenie grantu do LGD 

realizować będą zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu całego projektu grantowego. 

 

Obszar oddziaływania 
operacji/zadania 

 
(Maksymalna liczba 

punktów: 2) 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową 
grupą docelową operacji/zadania będą mieszkańcy 1 
miejscowości. 

0 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową 
grupą docelową operacji/zadania i będą mieszkańcy całej 
gminy. 

1 
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Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową 
grupą docelową operacji/zadania będą mieszkańcy obszaru 
LGD (co najmniej 2 gminy). 

2 

 

 

3) Tworzenie miejsc pracy 

Dokonano zmiany w ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium. Obecna 

punktacja powodowała zbyt duże dysproporcje, dając zdecydowaną przewagę dużym podmiotom, 

dla których utworzenie 3 miejsc pracy nie stanowiło żadnego problemu. Małe firmy (np. osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) nie mogły zagwarantować utworzenia tylu miejsc 

pracy, przez co ich ciekawe projekty nawiązujące do specyfiki obszaru Doliny Karpia nie były  

w stanie konkurować z projektami dużych firm. 

 

 
 

Tworzenie miejsc pracy* 
(Maksymalna liczba 

punktów: 6 2) 
 

*Kryterium nie obowiązuje  
w przypadku projektów 

grantowych dla celu 
szczegółowego 2.1 i 2.2  

 w ramach PROW na lata 
2014-2020 

 

W wyniku realizacji operacji nie powstanie nowe miejsce pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

0 

W wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  
 
Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, 
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. 

2 1 

W wyniku realizacji operacji powstaną 2 lub więcej miejsc pracy 
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

4 2 

W wyniku realizacji operacji powstaną 3 lub więcej miejsc pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

6  

 

 

4) Wkład własny wnioskodawcy 

Dokonano zmiany w uszczegółowieniu kryterium poprzez modyfikację zapisów dotyczących % 

wkładu własnego. W zmienianych zapisach Wnioskodawca zwiększający swój wkład własny o 1 

grosz otrzymywał punkt za wkład własny do 10% włącznie powyżej minimalnego. Przedmiotowa 

zmiana w zakresie zwiększania wkładu własnego celem uzyskania odpowiedniej ilości punktów 

pozwoli uniknąć takich sytuacji w kolejnych naborach. Zmiana ma zapewnić szeroki zakres 

oddziaływania na terenie LSR poprzez wybór jak największej większej liczby operacji, co w 

rezultacie pozwoli na pełniejszą realizację LSR, pod kątem osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.  

 

 

 
Wkład własny 

wnioskodawcy* 
 

(Maksymalna liczba 

Wkład własny jest równy minimalnemu wymaganemu 
określonemu w LSR i przepisach prawa.  do 10%powyżej 
minimalnego wkładu własnego – liczonego od kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 

0 

Wkład własny jest do 10  od 10 do 20% włącznie powyżej 1 
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punktów: 2) 
*Kryterium nie obowiązuje w 

przypadku operacji z 
zakresu podejmowania 

działalności gospodarczej w 
ramach PROW na lata 2014-

2020 

minimalnego wkładu własnego – liczonego od kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
Wkład własny jest wyższy o ponad 10 20% od minimalnego 
wkładu własnego – liczonego od kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 
 

2 

 

 

5) Innowacyjność 

Dostosowano nazwę oraz uszczegółowienie kryterium poprzez dodanie „/zadania”, ponieważ  

w ramach projektu grantowego, grantobiorcy składający wniosek o powierzenie grantu do LGD 

realizować będą zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu całego projektu grantowego.  

Ponadto w ramach zakończonych naborów wniosków o przyznanie pomocy okazało się,  

że zdecydowana większość wnioskodawców nie otrzymała punktów w ramach kryterium 

Innowacyjność. Spowodowane to było tym, że operacje, które mogłyby zostać uznane za 

innowacyjne,  nie spełniały warunku jakim było „jednoczesne wykorzystanie zasobów obszaru 

LSR.” W związku z powyższym postanowiono zmienić kryterium w taki sposób, aby punktować 

operacje innowacyjne bez wykorzystania zasobów obszaru mniejszą liczbą punktów, a większą 

liczbą punktów punktować operacje innowacyjne, które jednocześnie wykorzystują zasoby obszaru 

LSR. 

 

 
Innowacyjność 

 
(Maksymalna liczba punktów: 

2) 

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 przy 
jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów obszaru LSR.  

0 

Operacja/zadanie ma charakter innowacyjny na obszarze Doliny 
Karpia. 
 

1 

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 

 

 

6) Zaangażowanie w zrównoważony rozwój Doliny Karpia 
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Dostosowano uszczegółowienie kryterium poprzez dodanie „/zadania”, ponieważ w ramach projektu 

grantowego, grantobiorcy składający wniosek o powierzenie grantu do LGD realizować będą 

zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu całego projektu grantowego. Ponadto w związku z 

pojawiającymi się wątpliwościami wskazano wprost, że wnioskodawca którego operacja powoduje 

rozwój obiektu lub wzmocnienie oferty Ekomuzeum Doliny Karpia, musi być jego członkiem. 

 

 

Zaangażowanie  
w zrównoważony rozwój 

Doliny Karpia 
 

(Maksymalna liczba punktów: 
2) 

Realizacja operacji/zadania przez wnioskodawcę nie spowoduje 
rozwoju obiektu lub wzmocnienia oferty Ekomuzeum Doliny Karpia, 
którego jest członkiem. 

0 

Realizacja operacji/zadania przez wnioskodawcę spowoduje rozwój 
obiektu lub wzmocnienie oferty Ekomuzeum Doliny Karpia, którego 
jest członkiem. 
 
Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych 
we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do wniosku oraz 
członkostwa w Ekomuzeum Doliny Karpia. 

2 

 

 

Kryteria premiujące 

 

 

1) Tworzenie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej 

Dokonano zmiany w ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium. Obecna 

punktacja powodowała zbyt duże dysproporcje, dając zdecydowaną przewagę dużym podmiotom, 

dla których utworzenie 3 miejsc pracy nie stanowiło żadnego problemu. Małe gospodarstwa 

rybackie nie mogły zagwarantować utworzenia tylu miejsc pracy, przez co ich projekty 

modernizujące gospodarstwa rybackie bądź przyczyniające się do wzmocnienia sprzedaży 

bezpośredniej nie były w stanie konkurować z projektami dużych podmiotów rybackich. 

 

 

 

 
 

Tworzenie miejsc pracy  
w ramach podstawowej 
działalności rybackiej 

 
(Maksymalna liczba punktów: 2 

6) 

W wyniku realizacji operacji nie powstanie nowe miejsce pracy w 
ramach podstawowej działalności rybackiej w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne.  

0 

W wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy w ramach 
podstawowej działalności rybackiej w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne.  
 
Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy  
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. 

2 1 
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W wyniku realizacji operacji powstaną 2 lub więcej miejsca pracy w 
ramach podstawowej działalności rybackiej w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne.  

4 2 

W wyniku realizacji operacji powstaną 3 lub więcej miejsc pracy  
w ramach podstawowej działalności rybackiej w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne. 

6 

 

 

2) Ograniczenie sezonowości sprzedaży 

Dokonano zmian w uszczegółowieniu kryterium, poprzez dodanie zapisu „w ciągu dwóch lat licząc 

od roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. Harmonogram zostanie następnie 

opublikowany na stronie internetowej LGD.” Złożenie poniższej informacji na wzorze 

udostępnionym przez LGD, a następnie zamieszczenie jest na stronie internetowej LGD 

uwiarygodni spełnienie przedmiotowego kryterium oraz przyczyni się w większym stopniu do 

realizacji założeń LSR. 

 

 
Ograniczenie sezonowości 

sprzedaży 
 

(Maksymalna liczba punktów: 
1) 

Opis operacji nie wskazuje jednoznacznie, że  jej realizacja 
spowoduje wzrost sprzedaży produktów rybackich poza okresem 
październik-grudzień.  
 
Uwaga: opis operacji oznacza złożenie przez wnioskodawcę na 
udostępnionym przez LGD wzorze informacji o planowanej 
sprzedaży poza sezonem w ciągu dwóch lat licząc od roku, w 
którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. Harmonogram 
zostanie następnie opublikowany na stronie internetowej LGD. 

0 

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że  jej realizacja spowoduje 
wzrost sprzedaży produktów rybackich poza okresem październik-
grudzień.  

1 

 

 

3) Wykorzystanie lokalnych zasobów 

W związku z niejednoznaczną interpretacją przedmiotowego kryterium przez wnioskodawców, 

dokonano zmian w jego uszczegółowieniu poprzez doprecyzowanie jak należy rozumieć współpracę 

handlową z lokalnym producentem a także wskazanie, że wykorzystanie produktu rybnego powinno 

zostać uwiarygodnione w biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku. Ponadto zdecydowano, 

że punktowane będzie tylko wykorzystanie lokalnego produktu rybnego (zostaje usunięty lokalny 

produkt rolny) ze względu na specyfikę Doliny Karpia – obszaru zależnego od rybactwa i który 

jednocześnie nie jest obszarem typowo rolniczym. 
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Wykorzystanie lokalnych 

zasobów  
 

(Maksymalna liczba punktów: 
1) 

Realizacja operacji przez wnioskodawcę nie przyczyni się do 
wykorzystania lokalnych zasobów rolnych lub rybnych. 
 
Lokalny produkt rolny lub rybny – wytwarzany na obszarze objętym 
LSR. Wnioskodawca musi uwiarygodnić spełnienie kryterium 
poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego obecnie 
realizowaną lub planowaną co najmniej roczną 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. 

 umowę, 

 list intencyjny. 

0 

Realizacja operacji przez wnioskodawcę przyczyni się do 
wykorzystania lokalnych zasobów rolnych lub rybnych. 

1 

 

4) Turystyczny charakter operacji 

Zdecydowano o usunięciu kryterium Współpraca podmiotów gospodarczych, ze względu na 

pojawiające się trudności w jego ocenie przez Radę, a także różną interpretację przedmiotowego 

kryterium przez wnioskodawców składających wnioski. W zamian postanowiono dodać nowe 

kryterium Turystyczny charakter operacji, które nie tylko jest odpowiedzią na jeden z problemów 

związanych z brakiem obiektów lub ofert turystycznych na obszarze Doliny Karpia, ale także 

bezpośrednim nawiązaniem do wyników analizy SWOT, która wskazuje potrzebę tworzenia/ 

rozwijania różnego rodzaju obiektów i ofert turystycznych na obszarze. 

 

Turystyczny charakter operacji 
 
(Maksymalna liczba operacji: 3) 

Operacja nie przyczynia się do rozwoju turystycznego w Dolinie 
Karpia. 

0 

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 5 miejsc noclegowych) 
- 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). 

3 
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co musi zostać uwiarygodnione w biznesplanie. 

 

5) Wnioskowana kwota pomocy 

Dodano nowe kryterium Wnioskowana kwota pomocy, które ma zapewnić szeroki zakres 

oddziaływania na terenie LSR poprzez wybór jak największej liczby operacji,  

co w rezultacie pozwoli na pełniejszą realizację LSR, pod kątem osiągnięcia zaplanowanych 

wskaźników. Ponadto wprowadzenie przedmiotowego kryterium stanowi odpowiedź na problem 

ograniczonego potencjału finansowego potencjalnych wnioskodawców, co jest również 

bezpośrednim nawiązaniem do wyników analizy SWOT. 

 

Wnioskowana kwota 
pomocy* 

 
(Maksymalna liczna punktów:2) 
 

*Kryterium nie obowiązuje w 
przypadku operacji z zakresu 
podejmowania działalności 

gospodarczej w ramach PROW 
na lata 2014-2020 

Wnioskowana kwota pomocy jest wyższa od 200 tys. zł. 0 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi od 100 tys. zł do 200 tys. zł 
włącznie. 

1 

Wnioskowana kwota pomocy jest niższa niż 100 tys. zł. 2 

 

 

6) Wsparcie dla grupy defaworyzowanej 

Dostosowano uszczegółowienie kryterium poprzez dodanie „/zadania”, ponieważ w ramach projektu 

grantowego, grantobiorcy składający wniosek o powierzenie grantu do LGD realizować będą 

zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu całego projektu grantowego. 

 

 
Wsparcie dla grupy 
defaworyzowanej 

 
(Maksymalna liczba punktów: 

2) 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że żadna z grup 
defaworyzowanych nie będzie bezpośrednio korzystała z efektów 
realizacji operacji/zadania. 

0 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 1 
grupa defaworyzowana będzie bezpośrednio korzystała z efektów 
realizacji operacji/zadania 

1 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 2 
grupy defaworyzowane będą bezpośrednio korzystały z efektów 
realizacji operacji/zadania. 

2 

 

7) Spójna wizualizacja 

Dostosowano uszczegółowienie kryterium poprzez dodanie „/zadania”, ponieważ w ramach projektu 

grantowego, grantobiorcy składający wniosek o powierzenie grantu do LGD realizować będą 
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zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu całego projektu grantowego. Ponadto doprecyzowano 

zapis Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku  

o dofinansowanie, w szczególności ujętych kosztów w zestawieniu rzeczowo-finansowym poprzez 

dodanie sformułowania związanych z wykorzystaniem elementów wizualizacji określonych  

w „Księdze wizualizacji Doliny Karpia”, tak aby jasno wynikało, że wnioskodawca musi ująć we 

wniosku koszty związane z wykorzystaniem elementów wizualizacji określonych w „Księdze 

wizualizacji Doliny Karpia”. 

 

 
Spójna wizualizacja** 

 
(Maksymalna liczba punktów: 

1) 
 

** Kryterium stosowane od 
momentu oficjalnego 

opublikowania przez LGD 
Księgi wizualizacji Doliny 

Karpia 

Opis operacji/zadania nie wskazuje na wykorzystanie w jej promocji 
obowiązkowych elementów wizualizacji określonych w „Księdze 
wizualizacji Doliny Karpia”.  

0 

Opis operacji/zadania jednoznacznie wskazuje na wykorzystanie w 
jej promocji obowiązkowych elementów wizualizacji określonych  
w „Księdze wizualizacji Doliny Karpia”.  
 
Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych 
we wniosku o dofinansowanie, w szczególności ujętych kosztów  
w zestawieniu rzeczowo-finansowym związanych z wykorzystaniem 
elementów wizualizacji określonych w „Księdze wizualizacji Doliny 
Karpia”. 

1 

 

8) Miejsce realizacji operacji 

Dostosowano nazwę kryterium poprzez dodanie „/zadania”, ponieważ w ramach projektu 

grantowego, grantobiorcy składający wniosek o powierzenie grantu do LGD realizować będą 

zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu całego projektu grantowego. Odpowiednie zmiany 

wprowadzono również w uszczegółowieniu kryterium. 

 

 
Miejsce realizacji 
operacji/zadania* 

 
(Maksymalna liczba punktów: 

1) 
*Kryterium nie obowiązuje  

w przypadku projektu 
grantowego  dla celu 

szczegółowego 2.1 w ramach 
PROW na lata 2014-2020 

Operacja/zadanie będzie realizowana/e w miejscowości liczącej 5 
tys. lub więcej mieszkańców. 
 
Uwaga: w zakresie inwestycji liniowych warunkiem spełnienia 
kryterium jest to, aby operacja/zadanie nie miała/miało swojego, 
początku, końca ani przebiegu w miejscowości liczącej 5 tys. lub 
więcej mieszkańców.  

0 

Operacja/zadanie będzie realizowana/e w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

1 

 

9) Szlaki Doliny Karpia 

Dostosowano uszczegółowienie kryterium poprzez dodanie „/zadania”, ponieważ w ramach projektu 
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grantowego, grantobiorcy składający wniosek o powierzenie grantu do LGD realizować będą 

zadania, mające prowadzić do osiągnięcia celu całego projektu grantowego. 

 

 
Szlaki Doliny Karpia 

 
(Maksymalna liczba punktów: 

1) 

W wyniku realizacji operacji/zadania zostanie wytyczony i 
oznakowany lub odnowiony szlak turystyczny  (pieszy, rowerowy, 
konny itp.) lub ścieżka edukacyjna wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (wiaty, stojaki rowerowe, tablice informacyjne itp.) - 
NIE 

0 

W wyniku realizacji operacji/zadania zostanie wytyczony i 
oznakowany lub odnowiony szlak turystyczny  (pieszy, rowerowy, 
konny itp.) lub ścieżka edukacyjna wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (wiaty, stojaki rowerowe, tablice informacyjne itp.) - 
TAK 

1 

 

10)  Ponadto w kryteriach: Tworzenie miejsc pracy, Praca dla grupy defaworyzowanej, Czas 

realizacji operacji, Tworzenie miejsc pracy w zakresie animacji lokalnej, Miejsce realizacji 

operacji/zadania (dla CS 2.1), dodano zapis mówiący, iż w/w kryteria nie obowiązują przy 

realizacji projektów granotwych. 

 

Poniżej udostępniamy również wszystkie kryteria wyboru operacji wraz z tabelą przypisującą dane 

kryterium do danego celu szczegółowego, z podaniem ilości możliwych do zdobycia punktów. 

 

 


