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W zgodzie z rekomendacjami Samorządu Województwa Małopolskiego dotyczącymi 

przeprowadzonych naborów wniosków w zakresie prawidłowości stosowania kryteriów wyboru 

operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia udostępnia do konsultacji kryteria wyboru operacji  

i wyjaśnia: 

 

 

Kryteria podstawowe 

 

1) Przygotowanie operacji/zadania 

Kryterium doprecyzowano dodając zapis: Dołączone dokumenty powinny potwierdzać właściwe 

przygotowanie operacji/zadania w całym zakresie objętym wnioskiem, w szczególności pozycjami z 

Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji/zadania. Dodatkowo doprecyzowano zapisy odnośnie 

niektórych dokumentów. 

 

 

 
 
 

 
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 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, 

 zapytanie/a ofertowe wraz z ofertę/oferty, 

 koncepcja lub program wydarzenia / warsztatu/spotkania, 

 koncepcja zarys materiału promocyjnego. 
Dołączone dokumenty powinny potwierdzać właściwe 
przygotowanie operacji/zadania w całym zakresie objętym 
wnioskiem, w szczególności pozycjami z Zestawienia rzeczowo-
finansowego operacji/zadania. 

1 

 

 

 



 

 

 

Stowarzyszenie Dolina Karpia 

   ul. Rynek 2, 32-640 Zator 

  tel. 33/8410584 

  biuro@dolinakarpia.org 

www.dolinakarpia.org  

   

 

2) Związek z Doliną Karpia 

Kryterium doprecyzowano dodając zapis: Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do wniosku. 

 
 

Związek z Doliną Karpia 
 

(Maksymalna liczba 
punktów: 3) 

Wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 
siedziby lub oddziału na obszarze Doliny Karpia albo wszedł w 
posiadanie miejsca zamieszkania, siedziby lub oddziału na 
obszarze Doliny Karpia w okresie 6 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o dofinansowanie. 

0 

Wnioskodawca od co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie posiada miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub oddział na obszarze Doliny Karpia. 
 
Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji 
zawartych we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do 
wniosku. 

3 

 

Kryteria premiujące 

1) Turystyczny charakter operacji 

Poprawiono oczywistą omyłkę, zmieniając zapis: (Maksymalna liczba operacji: 3) na (Maksymalna liczba 
punktów: 3) 

 

Turystyczny charakter 
operacji 

 
(Maksymalna liczba operacji 

punktów: 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 3 pokoje) 
- 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. 
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2) Tworzenie miejsc pracy w zakresie animacji lokalnej 

Doprecyzowano zapis kryterium usuwając zapis „i 2.2”, ponieważ zgodnie z zapisami Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w tabeli nr 33 Wykazanie 

zgodności kryteriów z wynikiem diagnozy i wskaźnikami, przedmiotowe kryterium stosuje się tylko 

przy celu szczegółowym 2.1  

 

 
 

Tworzenie miejsc pracy  
w zakresie animacji lokalnej* 

 
(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 

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

0 

W wyniku realizacji operacji powstanie co najmniej 1 miejsce pracy 
w zakresie animacji lokalnej w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne.  
Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę. 

2 

 

3) Status zabytku 

Doprecyzowano zapis kryterium dodając zapis: *Kryterium nie obowiązuje w przypadku projektu 

grantowego dla celu szczegółowego 2.2 w ramach PROW na lata 2014-2020, ponieważ zgodnie z 

zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w tabeli 

nr 33 Wykazanie zgodności kryteriów z wynikiem diagnozy i wskaźnikami, przedmiotowe kryterium 

stosuje się tylko dla celu szczegółowego 2.2 z wyłączeniem projektów grantowych. 

 

 
Status zabytku 

 
(Maksymalna liczba punktów: 

2) 
 

*Kryterium nie obowiązuje  
w przypadku projektu 
grantowego dla celu 
szczegółowego 2.2  

 w ramach PROW na lata  
2014-2020 

Obiekt nie został wpisany ani do gminnej ewidencji zabytków, ani 
do rejestru zabytków. 

0 

Obiekt został wpisany do gminnej ewidencji zabytków.  1 
Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. 2 

 


