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Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
w ramach wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju
obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022
Podejmowanie działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Kartuzy, listopad 2017 r.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW na lata 2014–2020.

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
▪

▪
▪

▪
▪
▪

2 nabory wniosków – www.kaszubylgd.pl:
- Przetwórstwo: Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa,
sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych – nabór nr 7/2018,
- Turystyka: Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych
usług turystycznych i okołoturystycznych – nabór nr 8/2018.
Termin naborów wniosków: 18 grudnia 2017 r. – 12 stycznia 2018 r.
Budżet naborów wniosków:
- Turystyka: 225 000,00 zł (3 projekty),
- Przetwórstwo: 150 000,00 zł (2 projekty).
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83- 300
Kartuzy, ul. Klasztorna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
Forma złożenia wniosku: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby,
Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch oddzielnych egzemplarzach, w zwartej
formie tj. wpiętej do segregatorów bądź teczek.

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
▪ Wysokość dofinansowania: dotacja (premia) 75 000 zł,
i
▪ 100% kosztów – brak wymaganego wkładu własnego,
▪ Wypłata dofinansowania:
- 80% zaliczka (3 m-ce od zawarcia umowy; warunki: założenie
działalności, zgłoszenie się do ubezpieczenia emerytalnego, uzyskanie
wszelkich wymaganych pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji
środowiskowej)
- 20% refundacja po zakończeniu projektu (wypłata po całkowitej
realizacji operacji zgodnie z biznesplanem)
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Warunki i zasady otrzymania wsparcia
Koszty kwalifikowane:
▪ Koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy, itp.) – przed
podpisaniem umowy,
▪ Zakup robót budowlanych lub usług (usługowa funkcja
obiektu),
▪ Zakup oprogramowania, licencji, patentów,
▪ Zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
▪ Zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych,
▪ Podatek od towarów i usług (VAT) – status podatnika!

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
Wnioskodawca:
▪
▪
▪
▪

osoba fizyczna, w tym:
pełnoletnia,
posiadająca obywatelstwo kraju UE,
zamieszkała na obszarze LGD / podejmująca działalność
gospodarczą na terenie LGD (powiat kartuski + gmina
Przywidz).

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
a. W przypadku działalności gospodarczej wymagane jest utworzenie
przynajmniej 1 nowego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) –
utrzymanie przez okres min. 2 lat od płatności końcowej,
b. KRUS/ZUS – wnioskodawca nie jest ubezpieczony w KRUS z
mocy ustawy i w pełnym zakresie (wyjątek: produkcja artykułów
spożywczych oraz produkcja napojów),
a. Podmiot w okresie co najmniej 2 lat przez złożeniem wniosku o
dofinansowanie nie był wpisany do rejestru/ewidencji działalności
gospodarczej.
b. Funkcja nieruchomości – niemieszkalna.
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Warunki i zasady otrzymania wsparcia
„Zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do
ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej
działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej”

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
Konkursy w ramach 2 przedsięwzięć Strategii (LSR):
a. Tworzenie
wysokiej
jakości
infrastruktury
na
potrzeby
komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych,
b. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa,
sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych.
Wsparcie dla branż:
▪ Usługi turystyczne i okołoturystyczne,
▪ Produkcja, przetwórstwo, sprzedaży, dystrybucja
produktów lokalnych,

i promocja

Warunki i zasady otrzymania wsparcia
Za usługi turystyczne i okołoturystyczne uznaje się:
– udostępnianie miejsc noclegowych,
– gastronomię,
– rekreację,
– komercyjną działalność kulturalną.
Działalności te określają następujące sekcje klasyfikacji PKD:
- SEKCJA I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym;
- SEKCJA N, DZIAŁ 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i
działalności z nią związane,
- podklasa 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.;
- SEKCJA R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
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Umowa o dofinansowanie
- Termin realizacji projektu
- Wskaźniki
- Zakres rzeczowy operacji
- Utrzymanie działalności min. 2 lata od płatności końcowej

Kryteria wyboru operacji
Turystyka

Kryteria wyboru operacji
1. Efektywności realizacji projektu:
Pon. średniej – 1 pkt.
Równa/pow. średniej – 0 pkt
Ep = Kk / Wr
- Ep – wskaźnik efektywności realizacji projektu w zł/osobę – wyrażony z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku1 ,
- Kk – wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wyrażona w zł, z dokładnością
do 2 miejsc po przecinku,
- Wr - wskaźnik rezultatu „Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub
zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku
2023 liczby turystów” – wyrażony w osobach.
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Kryteria wyboru operacji
2. Tworzenie nowych miejsc pracy.
1 miejsce pracy – 2 pkt.
2 i więcej miejsc pracy – 2,25 pkt.
Za utworzone miejsca pracy należy w tym względzie rozumieć miejsca
utworzone na umowę o pracę, lub spółdzielczą umowę o pracę, przy
założeniu, że licząc średniorocznie 1 miejsce pracy = 1 pełny etat .

Kryteria wyboru operacji
3. Innowacyjność projektu.
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
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, przy jednoczesnym osiągnięciu co
najmniej jednego z poniższych warunków:
- rozwój nowej formy turystyki i rekreacji,
- rozwój nowego produktu turystycznego,
Innowacyjność będzie analizowana w obrębie obszaru całego LGD (9 gmin).

Kryteria wyboru operacji
4. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, młodzież
do 30 roku życia oraz kobiety.
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
rolnik - osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status
prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą.
działalność rolnicza - oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to
zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub
utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
gospodarstwo rolne - wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
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Kryteria wyboru operacji
5. Stopień przygotowania operacji do realizacji.
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Za zadanie gotowe do realizacji rozumie się projekt, dla którego załączono do wniosku o
dofinansowanie następujące załączniki - jeśli wymaga tego przedmiot wniosku:
- dokument/y potwierdzające posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane/na cele realizacji projektu – zgodnie z wykazem załączników do wniosku,
- prawomocne (ostateczne) pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych, wystawione na wnioskodawcę,
- załącznik do Wniosku wymagany przez LGD dotyczący opisu zgodności operacji z
lokalnymi kryteriami wyboru

Kryteria wyboru operacji
6. Racjonalność budżetu.
Tak – 1 pkt.
Nie – 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 (min. wymagania
kosztorysu)
- udokumentowanie wyboru wykonawcy/dostawcy - na zakupy sprzętu i
wyposażenia oraz usługi objęte operacją (inne niż roboty budowlane) potwierdzeniem udokumentowania wyboru będzie załączona do wniosku, co
najmniej jedna oferta na każdy wyszczególniony w zestawieniu produkt lub
usługę.

Kryteria wyboru operacji
7. Operacja dotyczy regionalnej kaszubskiej twórczości artystycznej.
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.

Wnioskodawcą jest kaszubski twórca regionalny a przedmiot
projektu będzie bezpośrednio wykorzystywany na działalność w
zakresie kaszubskiej twórczości artystycznej.
Analiza przedmiotowego kryterium będzie oparta o założenie, że
min. 50% budżetu operacji określonego w zestawieniu rzeczowo –
finansowym będzie bezpośrednio przeznaczone na utworzenie
infrastruktury i/lub zakup sprzętu i wyposażenia na cele
kaszubskiej twórczości artystycznej.
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Kryteria wyboru operacji
8. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
przeciwdziałających zmianom klimatu.
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
Wartość planowanych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska wynosi
co najmniej 5 % kosztów kwalifikowanych budżetu projektu.
Za rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające
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. Zastosowane rozwiązania sprzyjające ochronie
środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu muszą znaleźć
odzwierciedlenie w budżecie projektu.

Kryteria wyboru operacji
9. Uatrakcyjnienie oferty turystycznej obszaru LGD poprzez tworzenie i/lub modernizację
wysokiej jakości bazy noclegowej lub utworzenie/modernizację atrakcji turystycznej lub
tworzenie dodatkowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w obiektach
noclegowych lub tworzenie/modernizację infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej i
rowerowej.
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Typy preferowanych projektów:
- tworzenie i/lub modernizację wysokiej jakości bazy noclegowej, lub
- utworzenie/modernizację atrakcji turystycznej, lub
- tworzenie dodatkowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w obiektach
noclegowych, lub
- tworzenie/modernizację infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej i rowerowej

Kryteria wyboru operacji
Za spełnienie wymagań przedmiotowego kryterium będą uznane sytuacje, gdy cały budżet operacji
dotyczy jednego z wymienionych typów inwestycji. Jednocześnie nie ma znaczenia dla otrzymanej
punktacji czy operacja dotyczy jednego czy kilku typów projektów wskazanych powyżej.
W odniesieniu do zapisów przedmiotowego kryterium:
- za atrakcję turystyczną rozumie się obiekty, infrastrukturę, walory, które same w sobie przyciągają
lub będą przyciągały znaczącą liczbę turystów na teren LGD i funkcjonują samodzielnie, jako obiekty
– atrakcje turystyczne; w tym zakresie za atrakcje turystyczne nie będą uznawane elementy małej
infrastruktury turystycznej (place zabaw, boiska, siłownie, itp.) lub same w sobie obiekty noclegowe
czy gastronomiczne.

- w odniesieniu do tworzenia dodatkowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w obiektach
noclegowych – warunkiem otrzymania punktacji jest prowadzenie przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę obiektu świadczącego usługi noclegowe; jednocześnie
przedmiot projektu musi dotyczyć tworzenia dodatkowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej
na potrzeby tegoż, istniejącego obiektu noclegowego.
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Kryteria wyboru operacji
10. Czas zameldowania.
Co najmniej 2 lata – 2 pkt.
Mniej niż 2 lata – 0 pkt.
Potwierdzeniem tego faktu jest:
- kopia dokumentu tożsamości wskazująca adres zameldowania i datę wydania dokumentu, lub
- zaświadczenie z UG o zameldowaniu (stałym lub czasowym), które wskazuje czas zameldowania (w
przypadku, gdy dokument tożsamości nie zawiera adresu zameldowania, lub zawiera adres
zameldowania ale jest wydany w okresie krótszym niż 2 lata licząc do dnia złożenia wniosku o
przyznanie pomocy).

Kryteria wyboru operacji
11. Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj.
zakładanych poziomów docelowych wskaźników – 0,5 pkt.
- 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.
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.

Kryteria wyboru operacji
Turystyka:
a. Produkty:
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023 – 38 szt. (5% = pow. 2).
b. Rezultaty:
- W 3.2. Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub
zmodernizowanych obiektów Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
do roku 2023 – 16 700 osób (5% = pow. 835 osób/rok),
- Ilość nowych miejsc pracy do roku 2023 – 38 etatów (5% = pow. 2).
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Miejsce na liście rankingowej
1. Minimum punktowe:
a. W sumie 8 pkt.,
b. Za kryterium nr 2 – min. 2 pkt.
2. Zgodnie z procedurą oceny projektów o miejscu na liście projektów
ocenionych decyduje kolejno:
a. ilość uzyskanych punktów w sumie,
b. ilość uzyskanych punktów w kryteriach kluczowych wskazanych w
ogłoszeniu o naborze,
c. kolejność złożenia wniosku.

Miejsce na liście rankingowej
Kryteria kluczowe:
- Kryterium 4. Innowacyjność
- Kryterium 11. Uatrakcyjnienie oferty turystycznej obszaru LGD,

Dodatkowe dokumenty - kryteria
Dokumenty dodatkowe – potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru operacji:
▪ prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych,
▪ oferty dokumentujące konkurencyjny wybór wykonawcy/dostawy na każdy
wyszczególniony w zestawieniu produkt lub usługę,
▪ zaświadczenie z UG o zameldowaniu (stałym lub czasowym), które wskazuje czas
zameldowania (w przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera adresu
zameldowania,
▪ lub zawiera adres zameldowania ale jest wydany w okresie krótszym niż 2 lata
licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy),
▪ dokumenty potwierdzające status rolnika.
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Kryteria wyboru operacji
Przetwórstwo

Kryteria wyboru operacji
1. Tworzenie nowych miejsc pracy.
1 miejsce pracy – 2 pkt.
2 i więcej miejsc pracy – 2,25
pkt.
Za utworzone miejsca pracy należy w tym względzie rozumieć miejsca
utworzone na umowę o pracę, lub spółdzielczą umowę o pracę, przy
założeniu, że 1 miejsce pracy = 1 pełny etat licząc średniorocznie.

Kryteria wyboru operacji
2. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych
ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. rolnicy i ich domownicy,
młodzież do 30 roku życia oraz kobiety.
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
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Kryteria wyboru operacji
3. Operacje realizowane przez podmioty zakładające/rozwijające
działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne.
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Na potrzeby LSR przyjęto definicję produktów rolnych: Pod pojęciem
produkty rolne należy rozumieć produkty pochodzące z produkcji roślinnej z
uprawy ziemi, produkcji zwierzęcej uzyskiwanej w hodowli i chowie bydła
oraz powiązane bezpośrednio z powyższym produkty (roślinne i zwierzęce)
pierwszego stopnia przetworzenia produktów (na podstawie art. 32 ust.
Traktatu Rzymskiego) – z zakresu tego usunięto produkty rybactwa
(rybołówstwa). Szczegółowy wykaz tych produktów znajduje się w Załączniku
I do Traktat Rzymskiego.

Kryteria wyboru operacji
4. Preferencja dla produktów tradycyjnych, regionalnych lub
ekologicznych.
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
Na potrzeby oceny wniosków za poszczególne rodzaje produktów uznaje się:
- produkty tradycyjne – uznanie produktu za produkt tradycyjny nastąpi na podstawie wpisu danego
produktu na Listę Produktów Tradycyjnych - lista została utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia
2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o
produktach tradycyjnych (DzU z 2005 r. nr 10, poz. 68, z późn. zm.). Listę prowadzi Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z marszałkami województw. Produkt powinien być wpisany
na listę na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
- produkty regionalne – produkty oznaczone Certyfikatem Chronione Oznaczenie Geograficzne,
- produkty ekologiczne – produkt wytwarzany przez gospodarstwo posiadające Certyfikat
Gospodarstwa Ekologicznego (BIO).
W celu potwierdzenia, że dany produkt należy, do co najmniej jednej z trzech wspominanych
kategorii, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć dokument potwierdzający przynależność
produktu do któreś z powyższych kategorii – zgodnie z przedstawionym opisem.

Kryteria wyboru operacji
5. Stopień przygotowania operacji do realizacji.
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Za zadanie gotowe do realizacji rozumie się projekt, dla którego załączono do
wniosku o dofinansowanie następujące załączniki - jeśli wymaga tego przedmiot
wniosku:
- dokument/y potwierdzające posiadane prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane/na cele realizacji projektu – zgodnie z wykazem załączników do
wniosku,
- prawomocne (ostateczne) pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania
robót budowlanych, wystawione na wnioskodawcę,
- załącznik do Wniosku wymagany przez LGD dotyczący opisu zgodności operacji z
lokalnymi kryteriami wyboru.
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Kryteria wyboru operacji
6. Racjonalność budżetu.
Tak – 1 pkt.
Nie – 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 (min. wymagania kosztorysu),
i/lub
- udokumentowanie wyboru wykonawcy/dostawcy - na zakupy sprzętu i
wyposażenia oraz usługi objęte operacją (inne niż roboty budowlane) potwierdzeniem udokumentowania wyboru będzie załączona do wniosku, co
najmniej jedna oferta na każdy wyszczególniony w zestawieniu produkt lub usługę

Kryteria wyboru operacji
7. Produkcja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami lub wg
tradycyjnych receptur.
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Na potrzeby niniejszego kryterium przyjęto, że:
- produkt wytwarzany tradycyjnymi metodami – to produkty, których metoda
wytwarzania opiera się na tradycyjnych, kultywowanych od lat metodach,
charakterystycznych dla obszaru LGD a przynajmniej część procesu produkcji
odbywa się w sposób ręczny/niezmechanizowany,
- produkt wytwarzany wg tradycyjnych receptur – to produkt wytwarzany wg
charakterystycznych, tradycyjnych dla obszaru LGD receptur, przepisów,
składu

Kryteria wyboru operacji
8. Czas zameldowania.
Co najmniej 2 lata – 2 pkt.
Mniej niż 2 lata – 0 pkt.
Potwierdzeniem tego faktu jest:
- kopia dokumentu tożsamości wskazująca adres zameldowania i datę
wydania dokumentu, lub
- zaświadczenie z UG o zameldowaniu (stałym lub czasowym), które wskazuje
czas zameldowania (w przypadku, gdy dokument tożsamości nie zawiera
adresu zameldowania, lub zawiera adres zameldowania, ale jest wydany w
okresie krótszym niż 2 lata licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie
pomocy).
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Kryteria wyboru operacji
9. Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj.
zakładanych poziomów docelowych wskaźników – 0,5 pkt.
- 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.
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.

Kryteria wyboru operacji
Przetwórstwo:
a. Produkty:
- Ilość stworzonej infrastruktury / zakupionych środków trwałych
służących produkcji, przetwórstwu, sprzedaży, dystrybucji i promocji
produktów lokalnych do roku 2023 – 12 kpl. (5% = 1).
b. Rezultaty:
- Liczba podmiotów korzystających ze stworzonej infrastruktury /
zakupionych środków trwałych które będą udostępniały przetworzone
produkty lokalne do roku 2023 – 12 szt. (5% = 1),
- Ilość nowych miejsc pracy do roku 2023 – 1 etatów (5% = 1).

Miejsce na liście rankingowej
1. Minimum punktowe:
a. W sumie 6 pkt.,
b. Za kryteria nr 3, 4, 7 – w sumie min. 1 pkt.
c. Za kryterium nr 1 – min. 2 pkt.
2. Zgodnie z procedurą oceny projektów o miejscu na liście projektów
ocenionych decyduje kolejno:
a. ilość uzyskanych punktów w sumie,
b. ilość uzyskanych punktów w kryteriach kluczowych wskazanych w
ogłoszeniu o naborze,
c. kolejność złożenia wniosku.
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Miejsce na liście rankingowej
Kryteria kluczowe:
Kryterium
5.
Operacje
realizowane
przez
podmioty
zakładające/rozwijające działalność, której podstawę będą stanowiły
lokalne produkty rolne,
- Kryterium 6. Preferencja dla produktów tradycyjnych, regionalnych
lub ekologicznych,
- Kryterium 9. Produkcja produktów wytwarzanych tradycyjnymi
metodami lub wg tradycyjnych receptur.

Dodatkowe dokumenty - kryteria
Dokumenty dodatkowe – potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru operacji:
▪ prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
▪ oferty dokumentujące konkurencyjny wybór wykonawcy/dostawy na każdy
wyszczególniony w zestawieniu produkt lub usługę,
▪ zaświadczenie z UG o zameldowaniu (stałym lub czasowym), które wskazuje czas
zameldowania (w przypadku, gdy dokument tożsamości nie zawiera adresu
zameldowania, lub zawiera adres zameldowania ale jest wydany w okresie krótszym niż 2
lata licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy),
▪ dokumenty potwierdzające status rolnika,
▪ Certyfikat Chronione Oznaczenie Geograficzne – w przypadku udokumentowania
produktu regionalnego,
▪ Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego – w przypadku udokumentowania produktu
ekologicznego,
▪ dokument potwierdzający wpisanie produktu na Listę Produktów Tradycyjnych
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z marszałkami
województw – w przypadku udokumentowania produktu tradycyjnego.

Punkt konsultacyjny
STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY
ul. Klasztorna 1
83-300 Kartuzy
tel. 58 736 77 88
tel. kom. 668 699 077
stk@kaszuby.com.pl
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