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I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI (grantobiorców) wraz z uzasadnieniem.  

Poniżej przedstawiono kryteria wyboru operacji przewidziane dla trybu konkursów grantowych w ramach naborów 

wniosków ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby wraz z uzasadnieniem. Podstawowe zasady 

przyznawania punktacji w ramach każdego z kryteriów przedstawiają się następująco: 

- ocena w ramach każdego kryterium ma charakter tak/nie co powoduje, że w przypadku gdy dana operacja spełnia 

wymagania kryterium, wniosek otrzymuje maksymalną możliwość do uzyskania liczbę punktów – w przypadku 

odpowiedzi negatywnej wniosek otrzymuje 0 pkt. – nie przewiduje się możliwości przyznawania punktacji 

cząstkowych przez danego oceniającego, 

- poniżej przedstawiono matrycę zastosowania poszczególnych kryteriów wyboru operacji w naborach na 

poszczególne przedsięwzięcia w ramach LSR realizowane w trybie projektów grantowych.  

L.P. Przedsięwzięcie LSR Numer kryterium 

1 
Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa 

kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja 
1, 2.1, 4, 5, 6, 7, 3, 8.  

2 
Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 
1, 2.1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 8.  

3 
Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem 

identyfikacji (w przypadku realizacji w trybie grantowym)
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1, 2.2, 14, 15, 3, 8.  

 

1. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia - 1 pkt, 

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków UE. Jeśli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku o dotację wraz z pozostałymi dokumentami) 

wnioskodawca wykaże doświadczenie w realizacji co najmniej 1 tego typu projektu otrzyma za to kryterium 1 pkt. W 

przypadku braku doświadczenia beneficjenta w realizacji tego typu projektów otrzymuje on 0 punktów. Doświadczenie 

będzie odnosiło się do projektów zrealizowanych i zakończonych – potwierdzeniem zakończenia projektu będzie jego 

rozliczenie i otrzymanie płatności końcowej. Doświadczanie objęte kryterium dotyczy projektów zrealizowanych przez 

Wnioskodawcę w okresie począwszy od 2007 roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR 

2014-2020. W przypadku posiadania zdefiniowanego powyżej doświadczenie wnioskodawca otrzymuje w ramach 

kryterium 1 pkt. – w przypadku braku doświadczenia punktacja wynosi 0 pkt.   

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Wdrażania funduszy UE na terenie LGD w okresie 2007-2013”. W tym 

zakresie głównymi wnioskami z danych zawartych w diagnozie (w tym wyników badań ewaluacyjnych) z których 

wynika przedmiotowe kryterium jest występująca w okresie lat 2007-2013 znaczna skala sytuacji w których operacje 

które zostały wybrane przez LGD do realizacji miały problemy na etapie oceny przez Samorząd Województwa, co 

skutkowało nawet niepodpisaniem umowy dotacji lub rozwiązaniem podpisanych wcześniej umów. Ponadto 

występowały sytuacje korekty kosztów kwalifikowanych na etapie oceny prowadzonej przez Samorząd Województwa. 

Jednocześnie należy wskazać, że zastosowanie kryterium preferującego wnioskodawców posiadających w/w 

doświadczenie w okresie lat 2007-2013 znacznie podniosło efektywność wydatkowania środków w ramach Strategii i 

jakość wybieranych do realizacji operacji. Tym samym zastosowanie tego kryterium obecnie przyniesienie podobne, 

pozytywne efekty.  

 

2. Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego minimum określonego 

Programem i przedmiotową LSR. 

a. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Wdrażania funduszy UE na terenie LGD w okresie 2007-2013”. Mając 

na uwadze ujawnione na etapie konsultacji społecznych w tym np. spotkaniach z mieszkańcami organizowanych w 

każdej z gmin, bardzo duże zainteresowanie aplikowaniem o środki w ramach LSR (prawdopodobnie większe niż 

miało to miejsce w poprzednim okresie programowania) postanowiono o zastosowaniu podobnego rozwiązania jakie 

miało miejsce w ramach wdrażania poprzedniej LSR, związanego z premiowaniem wyższego wkładu własnego ponad 

programowe minimum. Kryterium to zostało zastosowane dla podmiotów sektora gospodarczego i społecznego. 

Zdanie to podzielały podmioty z tych sektorów, wskazując wprost na możliwość np. premiowania operacji w których 

                                                           
1
 Kryteria dla przedmiotowego przedsięwzięcia są takie same w trybie operacji własnych i projektów grantowym co wynika z faktu, że przewidziano 

jego realizację w trybie konkursowym (projekty własne) lub grantowym.  
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procentowy wkład własny jest wyższy od wymaganego minimum. Zastosowanie tego kryterium pozwoli (także w 

opinii mieszkańców) na dostęp większej liczbie wnioskodawców do środków UE w ramach wdrażania LSR a w 

konsekwencji na realizację większej liczby operacji na terenie działalności LGD.   

 

2.1. Projekty grantowe (z wyjątkiem przedsięwzięcia: Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze 

stworzonym systemem identyfikacji):  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia: 

- wkład własny wyższy do 10,00% włącznie ponad określone minimum - 0 pkt.  

- wkład własny wyższy od 10,00 do 15,00% włącznie ponad określone minimum - 0,5 pkt, 

- wkład własny wyższy pow. 15,00 % ponad określone minimum – 1 pkt., 

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

W ramach kryterium premiowany będzie wyższy od przewidzianego minimum wkład własnych beneficjentów w 

realizowane przez nich operacje (wyższy od poziomu wkładu własnego wynikającego z intensywności pomocy 

przeznaczonej dla poszczególnych rodzajów beneficjentów oraz operacji przewidzianej w PROW oraz poziomu 

określonego w zapisach Rozdziału VI LSR). Podstawą do określenia punktacji w ramach kryterium jest minimalny wkład 

własny wskazany w procencie kosztów kwalifikowanych operacji, który zostanie wskazany we wniosku o 

dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku. Poziom ten będzie stanowił bazę do obliczenia wysokości punktacji w 

ramach przedmiotowego kryterium, zgodnie z powyższym zestawieniem, tj. w przypadku gdy wnioskodawca w 

dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w realizację operacji w wysokości minimalnej określonej Programem
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lub w wysokości wyższej o nie więcej niż 10% - otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 0 pkt.; w przypadku 

gdy wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w realizację operacji w wysokości wyższej o co 

najmniej 10,01% i niższej niż 15,00% - otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 0,5 pkt.; w przypadku gdy 

wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w realizację operacji w wysokości wyższej o więcej 

niż 15,00% - otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 1 pkt. 

2.2. Przedsięwzięcie: Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji: 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia: 

- wkład własny wyższy do 10,00% włącznie ponad określone minimum - 0 pkt.  

- wkład własny wyższy od 10,00 do 20,00% włącznie ponad określone minimum - 1 pkt, 

- wkład własny wyższy pow. 20,00 % ponad określone minimum – 2 pkt., 

c. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

W ramach kryterium premiowany będzie wyższy od przewidzianego minimum wkład własnych beneficjentów w 

realizowane przez nich operacje (wyższy od poziomu wkładu własnego wynikającego z intensywności pomocy 

przeznaczonej dla poszczególnych rodzajów beneficjentów oraz operacji przewidzianej w PROW oraz poziomu 

określonego w zapisach Rozdziału VI LSR). Podstawą do określenia punktacji w ramach kryterium jest minimalny wkład 

własny wskazany w procencie kosztów kwalifikowanych operacji, który zostanie wskazany we wniosku o 

dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku. Poziom ten będzie stanowił bazę do obliczenia wysokości punktacji w 

ramach przedmiotowego kryterium, zgodnie z powyższym zestawieniem, tj. w przypadku gdy wnioskodawca w 

dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w realizację operacji w wysokości minimalnej określonej Programem
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lub w wysokości wyższej o nie więcej niż 10% - otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 0 pkt.; w przypadku 

gdy wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w realizację operacji w wysokości wyższej o co 

najmniej 10,01% i więcej niż 20,00% włącznie - otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 1 pkt.; w przypadku 

gdy wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w realizację operacji w wysokości wyższej o 

więcej niż 20,00% - otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 2 pkt. 

 

3. Racjonalność budżetu projektu.  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia - 1 pkt, 

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Realizacja przedmiotowego kryterium wychodzi na wprost potrzebie wyboru do dofinansowania operacji wysokiej 

jakości, dobrze przygotowanych do realizacji, charakteryzujących się racjonalnością budżetu a tym samym wysoką 

                                                           
2 Wkład własny w realizację operacji oblicza się wg wzoru: Ww = 100%-Ws, gdzie: 

Ww – wkład własny wnioskodawcy w realizację operacji, 

Ws – wysokość wnioskowanej pomocy wyrażona procentem kosztów kwalifikowanych operacji.  
3 Wkład własny w realizację operacji oblicza się wg wzoru: Ww = 100%-Ws, gdzie: 

Ww – wkład własny wnioskodawcy w realizację operacji, 

Ws – wysokość wnioskowanej pomocy wyrażona procentem kosztów kwalifikowanych operacji.  
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efektywnością wydatkowania środków publicznych. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę projektu przedstawioną 

w dokumentacji złożonej w ramach naboru wniosków (wniosek wraz z załącznikami) Rada oceni racjonalność budżetu 

przyznając operacji punkty w skali od 0 do 1 punktów w zakresie: 

- operacja cechuje się racjonalnym budżetem – 1 pkt., 

- operacja nie cechuje się racjonalnym budżetem – 0 pkt. 

Racjonalność budżetu operacji będzie spełniona, gdy wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie: 

- Kosztorys inwestorski na realizację zadań budowlanych – w przypadku gdy operacja obejmuje realizację robót 

budowlanych, i/lub 

- udokumentowanie wyboru wykonawcy/dostawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności - na zakupy sprzętu i wyposażenia 

oraz usługi objęte operacją (inne niż roboty budowlane). 

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań z których wynika 

kryterium został przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Wdrażania funduszy UE na terenie LGD w okresie 2007-

2013”. W tym zakresie głównymi wnioskami z danych zawartych w diagnozie (w tym wyników badań ewaluacyjnych)  

jest występująca w okresie lat 2007-2013 znaczna skala sytuacji w których operacje które zostały wybrane przez LGD do 

realizacji miały problemy na etapie oceny przez Samorząd Województwa, co skutkowało nawet niepodpisaniem umowy 

dotacji lub rozwiązaniem podpisanych wcześniej umów. Ponadto występowały sytuacje korekty kosztów 

kwalifikowanych na etapie oceny prowadzonej przez Samorząd Województwa. Jednocześnie zastosowanie podobnego 

rozwiązania w trakcie oceny operacji w ramach LSR 2007-2013 spowodowało, że znacznie poprawiła się jakość 

wybieranych operacji do realizacji i znacznie zmniejszyły ilość wniosków które po wyborze przez LGD nie zostały 

zrealizowane czy rozliczone. Mając na uwadze te doświadczenia, w opinii przede wszystkim członków LGD ale także 

potencjalnych wnioskodawców, pożądane jest zastosowanie podobnych rozwiązań w ramach przedmiotowej Strategii, co 

wpłynie na znaczne podniesienie jakości procesu jej wdrażania w bieżącym okresie programowania.  

 

4. Związek projektu z kulturą kaszubską, w tym językiem kaszubskim: 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia: 

- projekt związany z kulturą kaszubską - 1,5 pkt. 

- projekt związany z językiem kaszubskim – 2 pkt.  

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Zastosowanie przedmiotowego kryterium ma za zadanie premiować operacje których celem jest wpływ na popularyzację 

i/lub promocję kultury kaszubskiej w tym jej najważniejszego elementu jakim jest język kaszubski. W tym zakresie jeśli 

na bazie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosków wynika, że przedmiotem operacji jest 

ochrona/rozwój/kultywowanie/popularyzacja/promocja kultury kaszubskiej niezależnie od jej formy (z wyłączeniem 

języka kaszubskiego) – operacja otrzymuje w ramach kryterium 1,5 pkt.; w przypadku sytuacji, gdy z zapisów wniosku 

aplikacyjnego oraz załączników do wniosków wynika, że przedmiotem operacji jest 

rozwój/kultywowanie/popularyzacja/promocja języka kaszubskiego – operacja otrzymuje w ramach kryterium 2 pkt.; 

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Dziedzictwo kulturowe”. W tym zakresie głównymi wnioskami z danych 

zawartych w diagnozie (w tym danych z konsultacji społecznych) jest stopniowy zanik zwłaszcza - wśród ludzi młodych - 

kultywowania tradycyjnych elementów kultury kaszubskiej, w tym umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim 

oraz niedostateczna promocja kultury w tym kultury kaszubskiej w kraju i za granicą – kryterium wychodząc naprzeciw 

tym uwarunkowaniom premiuje operacje które będą związane z propagowaniem/promocją kultury kaszubskiej w tym 

przede wszystkim języka kaszubskiego a w konsekwencji jest wprost powiązane z zapisami diagnozy.  

 

5. Projekt dotyczący bezpośredniej ochrony/rozwoju/kultywowania/promocji kultury regionalnej.  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia - 1 pkt, 

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadanie premiowanie operacji których przedmiotem jest bezpośrednia 

ochrona/rozwój/kultywowanie/promocja kultury regionalnej. Za bezpośredni wpływ na kwestie 

ochrony/rozwoju/kultywowania/promocji kultury regionalnej będą uznane sytuacje, gdy przedmiot operacji będzie w 

bezpośredni sposób wykorzystywał elementy kultury regionalnej, tj. (odnosząc się do przeważającego kosztu w ramach 

operacji): 
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- w przypadku działań inwestycyjnych dotyczących budowy/remontu/przebudowy/modernizacji obiektów – obiekt 

będący przedmiotem operacji będzie wykorzystywany na potrzeby kulturalne, 

- w przypadku działań inwestycyjnych dotyczących zakupu sprzętu wyposażenia – nabyty sprzęt i wyposażenie będą 

stanowiły elementy służące ochronie/rozwoju/kultywowaniu/promocji kultury, 

- w przypadku działań nie inwestycyjnych – imprez promocyjnych – zorganizowane imprezy będą miały charakter 

wyłącznie imprez kulturalnych, propagujących jedną w form kultury, 

- w przypadku działań nie inwestycyjnych – operacji promocyjnych – przedmiotem wniosku będzie bezpośrednia 

promocja (w dowolnej formie) różnych form kultury, 

- w przypadku innego rodzaju działań – ich przedmiot musi mieć bezpośredni związek z kulturą. 

W odniesieniu do tak zdefiniowanego kryterium w przypadku stwierdzenia, że operacja dotyczy bezpośredniej 

ochrony/rozwoju/kultywowania/promocji kultury regionalnej, otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 1 pkt.; w 

przypadku natomiast gdy operacja ma jedynie pośredni wpływ na kwestie regionalnej kultury, otrzymuje w ramach 

przedmiotowej oceny 0 pkt. 

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Dziedzictwo kulturowe”. W tym zakresie głównymi wnioskami z danych 

zawartych w diagnozie (w tym danych z konsultacji społecznych) są z jednej strony bogate i wyraziste formy kultury 

kaszubskiej w postaci np. języka, kuchni, haftu, rękodzieła itp. które wymagają realizacji bezpośrednich działań 

związanych z ich ochroną i propagowaniem a z drugiej strony obecnej niedostatecznej promocji tych elementów 

grożących stopniowemu zanikowi tych form. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji w ramach kryterium premiowane będą 

operacje które w bezpośredni sposób będą wpływały na ochronę i propagowanie lokalnej kultury i w odróżnieniu od 

operacji o charakterze pozornym, pośrednim, mające mniejsze i pośrednie skutki a jednocześnie będące mniej 

efektywnymi z punktu widzenia diagnozy.  

 

6. Twórczy charakter projektu (nie odtwórczy) prowadzący do stworzenia nowego elementu lokalnej kultury,  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia - 2 pkt, 

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadnie premiowanie operacji których przedmiotem jest stworzenie nowego, elementu 

kultury kaszubskiej przez co operacja ma charakter twórczy. W tym zakresie w przypadku gdy na podstawie opisu 

zawartego we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku wynika, że operacja ma charakter twórczy, 

projekt otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 2 pkt.; w przypadku natomiast gdy projekt ma charakter 

odtwórczy – operacja otrzymuje w ramach kryterium 0 pkt. W tym zakresie za projekt o twórczym charakterze należy 

rozumieć operację której wynikiem i celem jest stworzenie nowego elementu kultury – w przeciwieństwie do 

odtwórczego charakteru projektu, który polega na naśladowaniu wcześniej istniejących elementów/form kultury lokalnej. 

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Dziedzictwo kulturowe”. W tym zakresie głównymi wnioskami z danych 

zawartych w diagnozie (w tym danych z konsultacji społecznych) jest zbyt mała liczba podejmowanych działań 

związanych z rozwojem (nie tylko propagowaniem) elementów kultury lokalnej – kryterium wychodząc naprzeciw tym 

uwarunkowaniom premiuje operacje które będą związane z twórczym (nie odtwórczym) propagowaniem lokalnej kultury 

prowadzącym do stworzenia nowego jej elementu. Diagnoza wskazuje w tym zakresie bowiem, że szczególnie cennym i 

efektywnym działaniem w zakresie propagowania lokalnej kultury są inicjatywny których efektem jest rozwój kultury i 

tworzenie jej nowych form i dzieł a nie tylko poprzestanie na kultywowaniu kwestii historycznych. Realizacja kryterium 

wychodzi naprzeciw tym uwarunkowaniom i premiuje operacje o twórczym charakterze.   

 

7. Innowacyjność projektu.  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia - 1 pkt, 

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Celem przedmiotowego kryterium jest preferowanie operacji o charakterze innowacyjnym. Tym samym jeśli na bazie 

zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku wnioskodawca wykaże, że operacja ma charakter 

innowacyjny – otrzyma w ramach kryterium 1 pkt.; w przypadku natomiast gdy operacja nie ma charakteru 

innowacyjnego, projekt otrzyma w ramach oceny 0 pkt. Zgodnie z definicją innowacyjności przedstawioną w LSR, 

definicja innowacyjności brzmi: „Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.  
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Przez innowacyjność na terenie LGD STK rozumie się nowatorskie wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych 

obszaru LGD, dążąc do realizacji co najmniej jednego z poniższych warunków: 

- rozwoju nowych form turystyki i rekreacji,  

- rozwoju nowych produktów turystycznych,  

- wydłużenia sezonu turystycznego,  

- rozwoju nowych produktów lub usług w branży usług turystycznych i okołoturystycznych, 

- rozwoju nowych funkcji obszaru LGD związanych z turystyką i usługami okołoturystycznymi, 

- nowoczesnego/nowatorskiego wykorzystania elementów kultury kaszubskiej.  

Innowacyjność będzie analizowana w obrębie obszaru całego LGD (9 gmin). 

Szczegółowy opis innowacyjności został przedstawiony w Rozdziale VI LSR.  

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Turystyka” oraz dziale „Dziedzictwo kulturowe”. W tym zakresie zgodnie 

z definicją innowacyjności przedstawioną w LSR, przedmiotowe kryterium odnosi się zarówno do kwestii turystyki jak i 

kultury; w kontekście rozwoju turystyki, głównymi wnioskami z danych zawartych w diagnozie (w tym danych z 

konsultacji społecznych) jest brak na terenie LGD nowych, innowacyjnych atrakcji turystycznych, co powoduje, że oferta 

turystyczna jest tradycyjna i słabo dopasowana do nowych trendów w turystyce i mało elastyczna; w kontekście rozwoju 

kultury diagnoza wskazała w tym zakresie wprost na brak obecny na terenie LGD innowacyjnych form wykorzystania 

oraz promocji elementów kultury kaszubskiej i oparcie ich na tradycyjnych formach kultywowania i promocji. 

Wychodząc naprzeciw wnioskom z diagnozy zdefiniowano w ramach LSR innowacyjność odnoszącą się do kwestii 

turystyki i kultury, która jest przedmiotem niniejszego kryterium. Tym samym kryterium to premiuje operacje o 

charakterze innowacyjnym dopasowujących turystykę do aktualnych trendów oraz prowadzących do realizacji nowych 

form i sposobów ochrony i propagowania lokalnej kultury.     

 

8. Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. zakładanych poziomów 

docelowych wskaźników. 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 0,5 pkt, w tym za: 

- wkład w osiągnięcie wskaźników produktu - 0,25 pkt. (do 5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% 

wskaźnika - 0,25 pkt.). 

- wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu - 0,25 pkt. (do 5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% 

wskaźnika - 0,25 pkt.).  

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium odnosi się bezpośrednio do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w LSR i premiuje 

operacje które wpływają w największym stopniu na osiągnięcie zakładanych efektów LSR tj. na osiąganie wskaźników 

produktu i rezultatu Strategii, które zostały wyznaczone dla danego przedsięwzięcia (produkty) i celu szczegółowego 

(rezultaty) w ramach których dana operacja ubiega się o dofinansowanie. Tym samym definicja przedmiotowego 

kryterium wskazuje, że: 

- wskaźniki produktu – jeśli na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku wynika, że 

wartość wskaźnika produktu określona dla danej operacji stanowi mniej niż 5,00% wartości docelowej tego wskaźnika 

określonej w LSR włącznie – wnioskodawca otrzymuje w ramach kryterium 0 pkt.; w przypadku natomiast gdy na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku wynika, że wartość wskaźnika produktu 

określona dla danej operacji stanowi co najmniej 5,00% wartości docelowej tego wskaźnika określonej w LSR – 

wnioskodawca otrzymuje w ramach kryterium 0,25 pkt.; w przypadku sytuacji gdy operacja realizuje więcej niż jeden 

wskaźnik produktu wyznaczony dla danego przedsięwzięcia w LSR, powyższa metoda ma zastosowanie do każdego ze 

wskaźników, przy czym do określenia wysokości przyznanych punktów bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną 

udziału wartości każdego wskaźnika w docelowej wartości wskazanej w LSR – średnią tą podaje się do dwóch miejsc po 

przecinku zaokrąglając matematycznie wynik średniej, 

- wskaźniki rezultatu – jeśli na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku wynika, że 

wartość wskaźnika rezultatu określona dla danej operacji stanowi mniej niż 5,00% wartości docelowej tego wskaźnika 

określonej w LSR włącznie – wnioskodawca otrzymuje w ramach kryterium 0 pkt.; w przypadku natomiast gdy na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku wynika, że wartość wskaźnika rezultatu 

określona dla danej operacji stanowi co najmniej 5,00% wartości docelowej tego wskaźnika określonej w LSR – 

wnioskodawca otrzymuje w ramach kryterium 0,25 pkt.; w przypadku sytuacji gdy operacja realizuje więcej niż jeden 

wskaźnik rezultatu wyznaczony dla danego celu szczegółowego w LSR, powyższa metoda ma zastosowanie do każdego 

ze wskaźników, przy czym do określenia wysokości przyznanych punktów bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną 

udziału wartości każdego wskaźnika w docelowej wartości wskazanej w LSR – średnią tą podaje się do dwóch miejsc po 

przecinku zaokrąglając matematycznie wynik średniej.  
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c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Wdrażania funduszy UE na terenie LGD w okresie 2007-2013”. 

Doświadczenia z wdrażania w życie Strategii w okresie lat 2007-2013 jakie wynikają z badania ewaluacyjnego ex-post 

wskazują, że jednym z najważniejszych wyzwań dla prawidłowej realizacji założeń LSR była kwestia osiągnięcia 

zakładanych efektów realizacji LSR tj. wskaźników produktu i rezultatu. Osiągniecie założonych efektów Strategii jest 

bowiem jednym z głównych celów LGD jako podmiotu odpowiedzialnego za wdrażania Strategii w życie. Jednocześnie 

w poprzednim okresie programowania zabrakło mechanizmów które w jakikolwiek sposób preferowałyby operacje które 

w większym stopniu niż inne wpływają na osiągnięcie zakładanych efektów LSR w tym zakładanych celów Strategii. 

Wychodząc naprzeciw tej sytuacji oraz mając na uwadze chęć najbardziej efektywnej realizacji LSR oraz wyboru 

operacji w możliwie najpełniejszy sposób wpływających na osiągnięcie założono podczas prowadzonych konsultacji 

społecznych w tym prac powołanego zespołu roboczego, zastosowanie przedmiotowego kryterium wprowadzającego 

mechanizmu preferujący operacje najbardziej efektywne z punktu widzenia przedmiotowej Strategii.  

 

9. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu.  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 1 pkt.  

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadanie premiować operacje w ramach których zastosowane zostaną rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu. W tym zakresie na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie oraz załączników do wniosku, jeśli wnioskodawca wykaże, że w ramach operacji będącej przedmiotem 

wniosku przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom 

klimatu, operacja otrzyma w ramach oceny 1 pkt.; w przypadku natomiast gdy w ramach operacji będącej przedmiotem 

wniosku nie zaplanowano takich rozwiązań, operacja otrzyma w ramach oceny 0 pkt. Za rozwiązania sprzyjających 

ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu przyjmuje się rozwiązania techniczne, zastosowanie 

obiektów, instalacji lub środków trwałych, które obniżą wpływ realizowanej inwestycji po jej oddaniu do użytkowania na 

stan środowiska naturalnego w tym zmiany klimatu. Przykładem takich zastosowań jest wykorzystanie OZE w ramach 

operacji lub innych rozwiązań spełniających powyższe wymagania.  

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Uwarunkowania geograficzne”. Zapisy diagnozy w tym zakresie 

wskazują na duże i rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego zwłaszcza w najbardziej atrakcyjnych turystycznie 

regionach obszaru w tym zanieczyszczenie jezior oraz ich otoczenia - przez rosnący, niezorganizowany ruch turystyczny i 

presję turystyki na środowisko. Jednocześnie widoczna jest mała liczba zastosowanych rozwiązań ograniczających 

negatywny wpływ turystyki na środowisko w tym OZE na terenie LGD – zarówno wśród podmiotów komercyjnych jak i 

w przypadku realizowanych inwestycji publicznych. Wychodząc naprzeciw tym zapisom diagnozy przedmiotowe 

kryterium premiuje operacje wpływające pozytywnie na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.  

 

10. Operacja realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 1 pkt.  

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadanie premiować operacje które zostaną zrealizowane w miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Tym samym na podstawie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do 

wniosku, w przypadku gdy lokalizacja operacji będzie miała miejsce w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców, operacja otrzyma w ramach oceny 1 pkt.; w przypadku gdy lokalizacja operacji będzie miała miejsce w 

miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców lub więcej, operacja otrzyma w ramach oceny 0 pkt.. Liczba 

mieszkańców danej miejscowości będzie weryfikowana na podstawie danych ewidencji ludności urzędu gminy/miasta na 

terenie której położona jest miejscowości wg stanu na ostatni dzień grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o 

dofinansowanie. W przypadku realizacji operacji na terenie więcej niż jednej miejscowości pod uwagę w ramach 

przedmiotowego kryterium będzie brana miejscowość o najniższej liczbie mieszkańców.  

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Uwarunkowania geograficzne”. W tym zakresie podczas badań 

ewaluacyjnych wdrażania LSR w latach 2007-2013 dokonano m.in. analizy efektów zastosowania kryterium wyboru 

operacji związanego z preferowaniem projektów realizowanych w mniejszych miejscowościach, które z uwagi na swój 
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peryferyjny charakter są często pomijane w planach rozwoju a w konsekwencji widoczne jest ich swego rodzaju 

zacofanie w stosunku do miejscowości większych, zwłaszcza gminnych. Analiza wskazała, że zastosowany mechanizm 

spowodował intensyfikację inwestycji na terenach o mniejszym potencjale rozwoju wpływając na ich pobudzenie i 

aktywizację. Z tego tytułu podczas spotkań zwłaszcza z mieszkańcami poszczególnych gmin uwidoczniono potrzebę 

kontynuacji wsparcia inwestycyjnego na terenach mniejszych wsi czy obszarach mniej intensywnej zabudowy. Mając na 

uwadze te opinie oraz fakt, że sam PROW przewiduje preferencje dla pewnych typów inwestycji na obszarach 

miejscowości o wielkości do 5 tys. mieszkańców, zdecydowano się na zastosowanie przedmiotowego kryterium.  

 

11. Inwestycja dotyczy atrakcji turystycznych, kulturowych oraz zabytków. 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 2 pkt.  

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadanie premiowanie operacji dotyczących budowy infrastruktury turystycznej, które 

swoim zasięgiem obejmują zagospodarowanie/udostępnienie/wykorzystanie atrakcji turystycznych, kulturowych oraz 

zabytków na terenie LGD na potrzeby turystyki, podnosząc ich atrakcyjność turystyczną. Tym samym, jeśli dana operacja 

na bazie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załącznika do wniosku dotyczy atrakcji turystycznych, kulturowych oraz 

zabytków, wniosek otrzyma w ramach przedmiotowego kryterium 2 pkt.; w przypadku natomiast gdy dana operacja na 

bazie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załącznika do wniosku nie dotyczy atrakcji turystycznych, kulturowych oraz 

zabytków, wniosek otrzyma w ramach przedmiotowego kryterium 0 pkt.. Na potrzeby przedmiotowego kryterium na 

atrakcje turystyczne i kulturowe będą uznane wszelkie walory środowiska naturalnego oraz kulturowego które stanowią 

obecnie lub będą stanowić w wyniku realizacji operacji produkt przyciągający turystów na teren LGD; w przypadku 

zabytków będą w tym zakresie brane pod uwagę wszelkie obiekty zabytkowe wpisane do wojewódzkiej lub gminnej 

ewidencji zabytków. 

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Gospodarka i przedsiębiorczość” oraz w dziale „Turystyka”. Zapisy 

diagnozy wskazują na niedostatek na terenie LGD infrastruktury turystycznej w tym infrastruktury zagospodarowującej 

części atrakcji turystycznych; jednocześnie diagnoza wskazuje na bardzo duży potencjał tego typu atrakcji w odniesieniu 

przede wszystkim do zasobów naturalnych regionu, które obecnie nie są w należytym stopniu wykorzystywane na 

potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji a mogłyby stanowić elementy przyciągające turystów wokół których 

koncentrowałby się ruch turystyczny w regionie a jednocześnie stanowić podstawę tworzenia nowych produktów 

turystycznych. Wychodząc naprzeciw tym uwarunkowaniom wynikającym z diagnozy przedmiotowe kryterium premiuje 

operacje których zakres dotyczy atrakcji turystycznych, kulturalnych oraz zabytków zlokalizowanych na terenie LGD.   

 

12. Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie zgodnie z przyszłym systemem identyfikacji marki SK. 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 2 pkt.  

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadanie premiować operacje których przedmiotem jest oznakowanie miejsc atrakcyjnych 

turystycznie. Tym samym jeśli na bazie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku wnioskodawca 

wykaże, że przedmiotem projektu jest oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie operacja otrzyma w ramach oceny 2 

pkt.; w przypadku natomiast sytuacji gdy przedmiotem projektu nie jest oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie 

operacja otrzyma w ramach oceny 0 pkt.. Punktacja w ramach kryterium będzie przyznana gdy co najmniej 50% budżetu 

operacji zostanie przeznaczone na zadania związane z oznakowaniem tego typu miejsc. Jednocześnie aby spełnić 

wymagania przedmiotowego kryterium, oznakowanie to będzie musiało zostać przeprowadzone zgodnie z opracowanym 

w ramach LSR systemem identyfikacji marki Szwajcarii Kaszubskiej.  

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Turystyka”. Zapisy diagnozy wskazują, iż jedną z głównych potrzeb 

związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej jest jednolite oznakowanie miejsc i atrakcji turystycznych na terenie 

LGD – obecnie bowiem jak wskazuje diagnoza oznakowanie to jest niewystarczające lub widoczny jest często jego 

zupełny brak. Jednocześnie zapisy diagnozy wskazują, że obecnie każda gmina dokonuje znakowania swoich atrakcji wg 

własnych koncepcji przez co brak na trenie LGD jednolitego systemu oznakowania atrakcji turystycznych. Przedmiotowe 

kryterium wychodzi na wprost tym uwarunkowaniom i premiuje operacje które będą polegały na oznakowaniu miejsc 
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atrakcyjnych turystycznie zgodnie z jednolitym systemem oznakowania – identyfikacji marki jaki powstanie w ramach 

LSR.   

 

13. Projekt zakłada bezpośrednie działania w zakresie turystyki rowerowej i/lub wodnej.  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 1 pkt.  

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadanie premiowanie operacji których przedmiotem będzie inwestycja związana z 

turystyką rowerową lub/i wodną (kajakową, żeglarską, itp.). Tym samym na podstawie zapisów wniosku aplikacyjnego 

oraz załączników do wniosku, jeśli realizacja operacji jest bezpośrednio związana z rozwojem infrastruktury na potrzeby 

turystyki wodnej i/lub rowerowej operacja otrzyma w ramach kryterium 1 pkt.; w przypadku natomiast gdy realizacja 

operacji nie jest bezpośrednio związana z rozwojem infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej i/lub rowerowej operacja 

otrzyma w ramach kryterium 0 pkt.. Warunkiem koniecznym do uzyskania punktów w ramach przedmiotowego 

kryterium jest aby cały zakres operacji dotyczył infrastruktury związanej z turystyką rowerową i/lub wodną.  

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Turystyka”. W zapisach diagnozy stanu obecnego w kontekście obecnego 

poziomu rozwoju turystyki i braków infrastruktury turystycznej, szczególnie artykułowany jest brak infrastruktury 

związanej z turystyką rowerową lub wodną – jako dziedzinami turystyki które mają szczególnie duży potencjał do 

rozwoju na terenie LGD. Diagnoza wskazuje tutaj na kwestie przede wszystkim zagospodarowania jezior w tym zakup 

sprzętu wodnego oraz rozwój usług na potrzeby turystyki rowerowej. Wychodząc naprzeciw tym uwarunkowaniom 

wskazanym w diagnozie niniejsze kryterium pozwala na premiowanie operacji których zakres zakłada bezpośrednie 

inwestycje w rozwój turystyki rowerowej i wodnej.  

 

14. Projekt dotyczy promocji całego obszaru LSR. 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 2 pkt.  

b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadnie premiowanie operacji promocyjnych które swoim zakresem będą obejmowały cały 

obszar Szwajcarii Kaszubskiej a tym samym będą przedsięwzięciami skoordynowanymi i kompleksowo promującymi 

obszar działalności LGD. W tym zakresie w przypadku gdy na podstawie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz 

załączników do wniosku wynika, że operacja obejmuje swoim zakresem promocję całego obszaru LSR otrzyma w 

ramach kryterium 2 pkt.; w przypadku natomiast gdy operacja nie obejmuje swoim zasięgiem całego obszaru LSR ale 

obszar mniejszy, otrzyma w ramach oceny 0 ptk..    

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Turystyka”. Analiza zapisów diagnozy stanu obecnego obszaru LGD 

wskazuje bowiem, że główne słabe strony i potrzeby dotyczące rozwoju usług komercyjnej turystyki i rekreacji na terenie 

LGD dotyczą przede wszystkim elementów związanych z: 

- brakiem wypracowanej i wypromowanej marki regionu Szwajcarii Kaszubskiej,  

- brakiem wspólnej promocji podmiotów turystycznych w regionie w tym słabą współpracą pomiędzy sektorem 

społecznym, gospodarczym i publicznym na obszarze LGD w tym zakresie, 

- słabą promocją regionu w kraju i za granicą, 

Wychodząc naprzeciw tym uwarunkowaniom, przedmiotowe kryterium premiuje operacje które będą polegały na 

promocji całego regionu w oparciu o wypracowany system identyfikacji marki Szwajcarii Kaszubskiej.  

 

15. Doświadczenie w realizacji projektów promocyjnych. 

c. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 2 pkt.  

d. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium ma za zadnie premiowanie operacji których wnioskodawcami są podmioty które mają 

doświadczenie w realizacji projektów o podobnym zakresie i skali. W tym zakresie w przypadku gdy na podstawie 

zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku wynika, że wnioskodawca posiada doświadczenie (w 
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okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) w realizacji
4
 min. 1 projektu promocyjnego 

obejmującego swoim zakresem teren min. 1 powiatu o całkowitej wartości min. 50 tys. zł, otrzyma w ramach kryterium 2 

pkt.; w przypadku natomiast gdy wnioskodawca nie posiada doświadczenia w tym zakresie, otrzyma w ramach oceny 0 

pkt.. Zastosowanie przedmiotowego kryterium ma przyczynić się do odpowiedniej jakości zrealizowanego projektu oraz 

doboru odpowiednich form i treści przekazu – które może uzyskać tylko podmiot który wcześniej realizował podobne 

operacje. Ponadto należy wskazać, że znaczna trudność w realizacji operacji będzie wynikała z jej zakresu 

przestrzennego, który ma obejmować teren całej LGD (9 gmin) co powoduje, że możliwy on będzie do realizacji jedynie 

przez doświadczone podmioty.  

d. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został 

przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Turystyka” oraz w dziale ” Wdrażania funduszy UE na terenie LGD w 

okresie 2007-2013”. W tym zakresie kryterium to nawiązuje do genezy kryterium nr 1 która wskazuje na wyższą jakość 

przygotowania i realizacji operacji przez podmioty które posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów a z 

drugiej strony ma odzwierciedlenie w zapisach diagnozy po stronie turystyka, gdzie wskazano potrzebę realizacji 

wysokiej jakości, kompleksowych i skoordynowanych operacji promocyjnych na bazie wypracowanego systemu 

identyfikacji marki. Wychodząc naprzeciw tym uwarunkowaniom, przedmiotowe kryterium premiuje operacje których 

wnioskodawca posiada doświadczenie w podobnych projektach co gwarantuje odpowiednią jakość zrealizowanych 

zadań. Treść przedmiotowego kryterium wynika wprost z konsultacji społecznych i została wypracowana w trakcie prac 

zespołu ds. strategii, którego członkowie wskazali na konieczność wyboru w tym zakresie podmiotu o odpowiednich 

kompetencjach o doświadczeniu.  

 

II. Powiazanie kryteriów z celami i wskaźnikami LSR. 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis w jaki sposób przyjęte kryteria zapewniają premiowanie operacji 

przyczyniających się do osiągnięcia celów i wpływają bezpośrednio na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu LSR. 

Dla przejrzystości opis ten przedstawiono w układzie przedsięwzięć (realizowanych w trybie projektów grantowych) LSR 

na bazie tabel zawartych w rozdziale VI Strategii (numeracja wg przedmiotowych tabel w LSR). 

a. Przedsięwzięcie: Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego 

popularyzacja i promocja: 

- Kryteria które przyczyniających się do osiągnięcia celów: przedsięwzięcie realizowane jest w ramach celu 

szczegółowego „Ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub” – do osiągnięcie założeń 

przedmiotowego celu przyczyniają się kryteria nr 3, 4, 5 – każde z nich odnosi się do kwestii merytorycznych 

związanych z kulturą Kaszub i mają one bezpośredni wpływ na ochronę i/lub propagowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu. Tym samym premiują operacje wpływające na realizację przedmiotowego celu – 

dodatkowo minimum punktowe wskazuje, że za kryterium nr 3, 4, 5 operacja musi otrzymać min. 1 punkt co 

oznacza, ze tylko operacje wpływające bezpośrednio na realizację celu mogą zostać wybrane do dofinansowania.    

- Kryteria które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu LSR: w ramach przedsięwzięcia 

wyznaczono m.in. kryterium nr 8 które premiuje operacje które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i 

rezultatu LSR – kryterium to odnosi się bezpośrednio do wskaźników produktu i rezultatu LSR. 

b. Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 

- Kryteria które przyczyniających się do osiągnięcia celów: przedsięwzięcie realizowane jest w ramach celu 

szczegółowego „Poprawa dostępu mieszkańców i turystów do wysokiej jakości usług turystycznych i 

rekreacyjnych” – do osiągnięcie założeń przedmiotowego celu przyczyniają się kryteria nr 3, 5, 6, 7 – każde z 

nich odnosi się do kwestii merytorycznych związanych z tworzeniem wysokiej jakości infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów – w tym zakresie kwestie które poruszają te kryteria stały u podstaw 

sformułowania wymienionego celu szczegółowego, wymienionych w analizie SWOT. Zgodnie z założeniami 

celu szczegółowego istnieje potrzeb przede wszystkim budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o 

charakterze innowacyjnym, dotyczącej i zagospodarowującej lokalne atrakcje turystyczne, kulturowe i zabytków, 

lepszego oznakowania miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz rozwoju infrastruktury w zakresie turystyki wodnej 

i rowerowej – wszystkie te kwestie mają swoje odzwierciedlenie w wyznaczonych kryteriach. Tym samym 

przedmiotowe kryteria premiują operacje wpływające na realizację przedmiotowego celu szczegółowego tj. 

tworzenie wysokiej jakości usług turystycznych i rekreacyjnych dla turystów i mieszkańców – dodatkowo 

minimum punktowe wskazuje, że za kryterium nr 5, 6, 7 operacja musi otrzymać min. 1 punkt co oznacza, że 

tylko operacje wpływające bezpośrednio na realizację celu szczegółowego LSR w ramach których realizowane 

jest analizowane przedsięwzięcie mogą zostać wybrane do dofinansowania.    

                                                           
4
 Za projekt zrealizowany zostanie uznany projekt którego realizacja zakończyła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.   
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- Kryteria które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu LSR: w ramach przedsięwzięcia 

wyznaczono m.in. kryterium nr 8 które premiuje operacje które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i 

rezultatu LSR – kryterium to odnosi się bezpośrednio do wskaźników produktu i rezultatu LSR. 

c. Przedsięwzięcie: Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji: 

- Kryteria które przyczyniają się do osiągnięcia celów: przedsięwzięcie realizowane jest w ramach celu 

szczegółowego „Wzrost rozpoznawalności regionu Szwajcarii Kaszubskiej” – do osiągnięcie założeń 

przedmiotowych celów przyczynia się wprost kryterium nr 3 – które odnosi się do kwestii merytorycznych 

wynikających z analizy SWOT stanowiących główne potrzeby związane ze wzrostem rozpoznawalności regionu 

– do czego odnosi się wprost przedmiotowy cel szczegółowy. Realizacja celu ma w tym zakresie za zadanie 

zwiększenie rozpoznawalności całego regionu Szwajcarii Kaszubskiej poprzez realizację wspólnych, 

skoordynowanych działań promujących cały obszar LGD – kryterium to wychodzi naprzeciw tej potrzebie i 

premiuje operacje tego typu, które będą oparte na powstałym systemie identyfikacji marki regionu. Tym samym 

kryterium to premiują operacje wpływające na promocję i wypromowanie regionu i w konsekwencji oddziałuje 

na realizację przedmiotowego celu szczegółowego – dodatkowo minimum punktowe wskazuje, że za kryterium 

nr 3 (oraz 4) operacja musi otrzymać min. 4 punkty co oznacza, że tylko operacje wpływające bezpośrednio na 

realizację celu LSR w ramach których realizowane jest analizowane przedsięwzięcie mogą zostać wybrane do 

dofinansowania.    

- Kryteria które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu LSR: w ramach przedsięwzięcia 

wyznaczono m.in. kryterium nr 6 które premiuje operacje które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i 

rezultatu LSR – kryterium to odnosi się bezpośrednio do wskaźników produktu i rezultatu LSR. 

 

III. PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 

Przedstawione kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSR zostały ustanowione w drodze przeprowadzonych 

konsultacji społecznych przy zastosowaniu następujących metod partycypacyjnych: fokus, badania ankietowe, warsztaty 

konsultacyjne, ocena partycypacyjna oraz w ramach prac zespołu roboczego powołanego ds. Strategii. W wyniku 

konsultacji oraz mając na uwadze uwarunkowania i wymagania Programu (PROW) ustalono poniższe kryteria, które 

zostały – zgodnie z zapisami Statutu – zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków STK.  

W przypadku zmiany kryteriów wyboru operacji procedura w tym zakresie będzie nawiązywała do procedury aktualizacji 

LSR opisanej w Załączniku do Strategii. W tym zakresie w przypadku gdy w trakcie monitoringu i/lub ewaluacji prac nad 

wdrażaniem Strategii zaistnieją okoliczności związane z potrzebą zmiany założeń kryteriów wyboru operacji, w celu 

reakcji na tą potrzebę Zarząd LGD przygotuje propozycję zmian mogących poprawić zaistniałą sytuację. Następnie 

propozycje te zostaną podane konsultacjom społecznym w postaci: przeprowadzenia otwartych konsultacji na 

zorganizowanym w tym celu co najmniej jednym, otwartym spotkaniu z mieszkańcami; informacji zamieszczonej na 

stronie internetowej o proponowanych zmianach z możliwością przesyłania swoich opinii co do ich zakresu. Ustalone na 

tej podstawie zmiany zostaną zaprezentowane do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD z wyznaczonym 

terminem na ostateczne wnoszenie swoich uwag przez zainteresowane strony. Po upłynięciu terminu i uwzględnieniu 

tych uwag nastąpi proces aktualizacji założeń kryteriów, którego końcowym elementem będzie zatwierdzenie zmian 

przez WZC STK. Opisany powyżej proces aktualizacji LSR zapewnia tym samym społeczności lokalnej powszechny i 

systematyczny udział w konsultacjach nad kształtem i zmianami kryteriów.   

 

 


