
1 
 

I. KRYTERIA WYBORU OPERACJI (tryb konkursowy) wraz z uzasadnieniem. 

Poniżej przedstawiono kryteria wyboru operacji przewidziane dla trybu konkursowego 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 konkursowym, 

L.P. Przedsięwzięcie LSR Numer kryterium 

1 
Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, 

sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych 
2.1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19. 

2 Budowa kaszubskich tras rowerowych 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 28  

3 
Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych 

usług turystycznych i okołoturystycznych 

1, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 

19  

4 
Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa 

kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja 
2.2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 27 

5 
Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 
2.2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 20, 24, 25, 26  

 

1. Efektywności realizacji 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. 

W ramach kryterium oceniana będzie efektywności realizacji projektu danej operacji. Efektywność realizacji projektu 

mierzona jest relacją wysokości kosztów kwalifikowanych do wielkości wskaźnika rezultatu „Wzrost liczby osób 

korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023” i jest 

wyrażona w zł/osobę – wzór do obliczenia efektywności przedstawia się następująco: 

Ep = Kk / Wr 

Gdzie: 

- Ep – wskaźnik efektywności realizacji projektu w zł/osobę – wyrażony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
1
, 

- Kk – wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wyrażona w zł, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
2
, 

- Wr - wskaźnik rezultatu „Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023 liczby turystów” – wyrażony w osobach. 

Efektywność realizacji projektu na tle innych projektów mierzona będzie w odniesieniu do średniej efektywności w 

danym naborze wniosków, tj.: 

- efektywność poniżej średniej w naborze - 1 pkt. 

- efektywność równa lub wyższa od średniej w naborze - 0 pkt. 

Średnia efektywność w danym naborze będzie obliczona jako średnia arytmetyczna efektywności wszystkich wniosków 

które przeszły pozytywnie ocenę I stopnia prowadzoną przez LGD w ramach danego naboru (z dokładnością do 2 miejsc 

po przecinku). W przypadku braku informacji (danych) w dokumentacji konkursowej niezbędnych do wyliczenia 

wskaźnika efektywności, projekt nie jest brany pod uwagę przy wyliczeniu średniej dla naboru oraz otrzymuje w tym 

kryterium 0 punktów. Następnie każda z operacji podlegająca ocenie będzie porównywana pod względem efektywności 

do obliczonej średniej arytmetycznej – w przypadku gdy wskaźnik efektywności danego wniosku jest równy lub wyższy 

od średniej w naborze – wniosek otrzymuje 0 pkt.; natomiast w przypadku gdy wskaźnik efektywności danego wniosku 

jest niższy od średniej w naborze – wniosek otrzymuje 1 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 fakt, że jednym z najważniejszych wyzwań dla prawidłowej realizacji założeń LSR 

była kwestia osiągnięcia zakładanych efektów realizacji LSR tj. wskaźników produktu i rezultatu. Jednocześnie jak 

                                                           
1
 Do wszystkich obliczeń stosowanych w przedmiotowym kryterium stosuje się matematyczne zaokrąglenie liczb.   

2
 W przypadku rozbieżności w wysokości kosztów kwalifikowanych projektu wskazanych w poszczególnych częściach dokumentacji 

aplikacyjnej, na potrzeby przedmiotowego kryterium będzie brana pod uwagę suma kosztów kwalifikowanych  wskazana w punkcie 

„Zakres rzeczowo-finansowy operacji” Biznes Planu. 
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wskazano w diagnozie - 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 jej założeń ważne jest 

wprowadzenie mechanizmu preferującego operacje najbardziej efektywne z punktu widzenia przedmiotowej Strategii. 

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie zdecydowano się na wprowadzenie kryterium efektywności ekonomicznej, które 

preferuje operacje o najniższym koszcie jednostkowym osiągnięcia zakładanego rezultatu.   

 

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 zostatało zastosowane dla podmiotów sektora gospodarczego i społecznego. 

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

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. Przedsięwzięcia nr 1 i 3 (wg tabeli powyżej).  

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., 

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 własny 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
3
 

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 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. 

 

2.2. Przedsięwzięcia nr 4 i 5 (wg tabeli powyżej). 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia: 

- wkład własny do 10% włącznie (ponad określone minimum) - 0 pkt.  

- wkład własny pow. 10% do 15% włącznie (ponad określone minimum) - 0,5 pkt, 

- wkład własny pow. 15% (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 własny beneficjentów w 

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

                                                           
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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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 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, tj. w przypadku gdy wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w realizację operacji 

w wysokości: 

- do 10% włącznie (ponad określone minimum) otrzyma 0 pkt.  

- powyżej 10% do 15% włącznie (ponad określone minimum) otrzyma 0,5 pkt, 

- powyżej 15% (ponad określone minimum) otrzyma 1 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 

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 - 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. 

W przypadku załączenia do dokumentacji kosztorysu inwestorskiego, dokument ten winien być przygotowany zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr. 130 poz. 1389 z późn. zmianami).  

Katalog minimalnych wymagań w stosunku do zawartości kosztorysu, która pozwoli na otrzymanie punktów w ramach 

kryterium: 

- określenie wartości kosztorysowej robót, 

- imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 

- tabela wartości elementów scalonych, sporządzona w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych 

przedmiarem robót, łącznie z  narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych 

rodzajów robót; 

- kalkulacja uproszczona;   

- data sporządzenia kosztorysu. 

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.  
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4. 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.; natomiast w przypadku 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, przy jednoczesnym osiągnięciu co najmniej 

jednego z poniższych warunków: 

- rozwój nowej formy turystyki i rekreacji, 

- rozwój nowego produktu turystycznego, 

- nowoczesne/nowatorskie wykorzystanie elementów kultury kaszubskiej
4
.  

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.     

 

5. 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 do 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 powyżej 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 

                                                           
4
 Przedmiotowy warunek dotyczy tylko przedsięwzięcia „Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego 

Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja”, 
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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 do 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 powyżej 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.  

W przypadku przedsięwzięcia „Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych 

i okołoturystycznych”, wskaźnik „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej do roku 2023” dotyczy poszczególnych obiektów, z tym że dla projektów polegających na budowie 

infrastruktury rekreacyjnej przy istniejącym/ch obiekcie/tach turystycznym/ch powstała infrastruktura np. place zabaw, 

siłownie zewnętrzne, boiska, plaże, pomosty, będzie traktowana jako jeden „obiekt infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej”, niezależnie od ilości elementów infrastruktury składających się na operację.   

W przypadku przedsięwzięcia „Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego 

popularyzacja i promocja” w przypadku wskaźnika rezultatu „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które 

otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR do roku 2023”, w sytuacji gdy operacja realizowana będzie w partnerstwie a 

tym samym w realizację operacji zaangażowany będzie więcej niż jeden podmiot, wysokość tego wskaźnika dla operacji 

będzie równa liczbie podmiotów – partnerów biorących udział w jego realizacji (Wnioskodawca + liczba partnerów). 

Takie podejście będzie zastosowane tylko wtedy (ujęcie partnera w liczeniu przedmiotowego wskaźnika) gdy operacja 

uzyska także punkty za kryterium „Partnerstwo w projekcie” tj. tylko wtedy gdy operacja zostanie uznana za operację 

partnerską i spełni wszystkie wymagania określone dla projektów realizowanych w partnerstwie.  

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.  

 

6. Tworzenie nowych miejsc pracy.  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia: 

- Utworzenie jednego miejsca pracy – 2 pkt., 

- Utworzenie dwóch lub więcej miejsc pracy - 2,25 pkt., 

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

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium odnosi się do tworzenia nowych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji, premiując projekty 

które generują nowe miejsca pracy a dodatkowo przyznając punkty dodatkowe operacjom zakładającym utworzenie 

większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum, określone w PROW. W tym zakresie jeśli w wyniku realizacji 

operacji wnioskodawca stworzy jedno miejsce pracy (wliczając w to samozatrudnienie), otrzyma w ramach oceny 2 pkt.; 

w przypadku, gdy w wyniku realizacji operacji wnioskodawca stworzy dwa lub więcej miejsc pracy, otrzyma w ramach 

przedmiotowego kryterium 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. Weryfikacja spełnienia 

przedmiotowego kryterium będzie oceniana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do 

wniosku – na bazie informacji dotyczących bazowego stanu zatrudnienia u wnioskodawcy oraz stanu docelowego, po 

zakończeniu operacji, wynikającego z jej realizacji.    

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 
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Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań z których wynika 

kryterium został przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Gospodarka i przedsiębiorczość” oraz dziale 

„Rolnictwo”. W tym zakresie mimo relatywnie niskiego statystycznego poziomu bezrobocia na terenie LGD, diagnoza 

wskazuje na szereg problemów związanych z miejscami pracy w regionie, szczególnie w kontekście sytuacji 

zidentyfikowanych grup defaworyzowanych: 

- duży problem bezrobocia ukrytego w rolnictwie na terenach wiejskich obszaru LGD wynikający ze zbyt duża liczba 

osób utrzymujących się z rozdrobnionego i niskotowarowego rolnictwa, nie zapewniającego utrzymania dla utrzymującej 

się z niego ludności, 

- bardzo wysokiego udziału wśród osób bezrobotnych, osób w wieku do 30 roku życia (najwyższy na terenie LGD obok 

powiatu kościerskiego wskaźnik w województwie), 

- wysokiego udziału wśród osób bezrobotnych kobiet i utrzymująca się stała tendencja w tym zakresie od wielu lat, 

- niski potencjał lokalnych przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw z branży turystycznej do generowania nowych miejsc 

pracy i fakt zatrudnienia znacznej części mieszkańców regionu w Trójmieście. 

Wychodząc naprzeciw opisanym elementom diagnozy w ramach przedmiotowego kryterium premiowane będą operacje 

tworzące miejsca pracy w tym tworzące ich więcej niż wynika z minimum określonego Programem – nowe miejsca pracy 

stworzone w ramach LSR (w tym samozatrudnienie) wraz z  zastosowanym jednocześnie kryterium premiowania 

wsparcia dla grup defaworyzowanych, wpłynie na ograniczenie wszystkich opisanych powyżej zjawisk wynikających z 

analizy SWOT.   

 

7. Wysokość dofinansowania o jaką ubiega się Wnioskodawca. 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia: 

- nie więcej niż 150.000 zł włącznie – 2,5 pkt. 

- więcej niż 150.000 ale nie więcej niż 200.000 zł włącznie – 2 pkt. 

- więcej niż 200.000 zł  - 0 pkt. 

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

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

W ramach przedmiotowego kryterium punktuje się niższą niż określona Programem wysokość 

dofinansowania, o jaką ubiega się Wnioskodawca.  

Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie oceniana na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie oraz załączników do wniosku – na bazie informacji dotyczących wysokości dofinansowania o 

jakie ubiega się wnioskodawca.    

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”. 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 rozwiązania, związanego z premiowaniem operacji, które ubiegają się o dofinansowanie w 

wysokości niższej niż maksymalna określona Programem. Kryterium to zostatało zastosowane dla podmiotów 

sektora gospodarczego. Zdanie to podzielały podmioty z tego sektora, wskazując wprost na możliwość np. 

premiowania operacji w których 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.   

 

8. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku  pracy, 

określonych w LSR.   

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 3 pkt.  

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

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

Przedmiotowe kryterium wychodzi na wprost potrzeby zidentyfikowanej w LSR, związanej z koniecznością wsparcia dla 

grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy – grupami tymi zgodnie z zapisami LSR są: rolnicy, ich 

domownicy, kobiety oraz młodzież. Tym samym przedmiotowe kryterium jest ukierunkowane na preferowanie operacji: 

- których wnioskodawcami (beneficjentami) będą osoby należące do zidentyfikowanych grup defaworyzowanych, 

lub 
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- w wyniku realizacji których wnioskodawca stworzy nowe miejsce pracy dla osób należących do zidentyfikowanych 

grup defaworyzowanych.  

Na tej zasadzie, na bazie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku, jeżeli: 

- w przypadku osób fizycznych - wnioskodawcą działania jest osoba należąca do grupy defaworyzowanej, otrzymuje w 

ramach przedmiotowego kryterium 3 pkt., 

lub 

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych - w wyniku realizacji 

projektu wszystkie nowe miejsca pracy jakie stworzy wnioskodawca będą dotyczyły zatrudnienia osób należących do 

zidentyfikowanych grup defaworyzowanych, otrzymuje w ramach przedmiotowego kryterium 3 pkt. 

W przypadku gdy wnioskodawcą operacji (w przypadku osób fizycznych) oraz osobą zatrudnioną na tworzonym 

nowym/ych miejscu pracy (w przypadku istniejących podmiotów gospodarczych) jest osoba należąca do innej niż 

wymienione grupy – operacja otrzymuje w ramach kryterium 0 pkt.  

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 „Gospodarka i przedsiębiorczość” oraz dziale 

„Rolnictwo”. Przedmiotowe kryterium wynika wprost z faktu zidentyfikowania w LSR grup społecznych uznanych za 

defaworyzowane i wymagających szczególnego wsparcia i interwenci w ramach realizacji Strategii. Tym samym 

premiowanie w ramach kryterium operacji realizowanych przez grupy defaworyzowane stanowi instrument za pomocą 

którego Strategia będzie wspierać te grupy osób. Zgodnie z LSR, bazując na zapisach diagnozy zidentyfikowano trzy tego 

typu grupy: rolników i ich domowników, młodzież do 30 roku życia oraz kobiety. Na podstawie diagnozy należy 

wskazać, że elementami decydującymi o uznaniu tych grup za defaworyzowanych są: 

- duży problem bezrobocia ukrytego w rolnictwie na terenach wiejskich obszaru LGD, bardzo słabe warunki naturalne do 

rozwoju rolnictwa oraz niekorzystna struktura gospodarstw – małe, niskotowarowe gospodarstwa,  

- bardzo wysokiego udziału wśród osób bezrobotnych, osób w wieku do 30 roku życia, 

- wysokiego udziału wśród osób bezrobotnych kobiet. 

W konsekwencji należy wskazać, że przedmiotowe kryteriom wprost odpowiada na potrzebę wynikającą z diagnozy 

dotyczącą wsparcia dla grup defaworyzowanych.  

 

9. Operacje realizowane przez podmioty zakładające/rozwijające działalność, której podstawę będą stanowiły 

lokalne produkty rolne.  

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. 

Realizacja przedmiotowego kryterium zakłada premiowanie operacji dotyczących działalności, których podstawę będą 

stanowiły lokalne produkty rolne, rozumiane jako wszelkiego rodzaju produkty rolne
5
 wytwarzana na obszarze objętym 

LSR. Tym samym, jeśli dana operacja będzie realizowana przez podmiot/osobę która będzie wykorzystywała w swojej 

działalności objętej wnioskiem o dofinansowanie lokalne produkty rolne, otrzymuje w ramach oceny 2 pkt.; w przypadku 

natomiast gdy dana operacja nie będzie realizowana przez podmiot/osobę która będzie wykorzystywała w swojej 

działalności objętej wnioskiem o dofinansowanie lokalnych produktów rolnych, otrzymuje w ramach oceny 0 pkt. 

Weryfikacja założeń przedmiotowego kryterium odbędzie się na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz 

załączników do wniosku.     

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 „Gospodarka i przedsiębiorczość” oraz dziale 

„Rolnictwo”. Diagnoza wskazuje w tym zakresie przede wszystkim wprost na niedostateczne wykorzystanie posiadanych 

zasobów w tym lokalnych produktów rolnych dla rozwoju przedsiębiorczości biorąc pod uwagę ich duży potencjał z 

truskawką kaszubską na czele. Jednocześnie diagnoza wskazuje na duże problemy rozwoju rolnictwa na terenie LGD w 

tym m.in. dotyczące niskotowarowego rolnictwa niezapewniającego utrzymania dla utrzymującej się z niego ludności – w 

tym zakresie realizacja inwestycji w przedsiębiorczość związaną z działalnością bazującą na lokalnych produktach 

rolnych z jednej strony pozwoli na wykorzystanie ich potencjału a z drugiej ma szanse wpłynąć na poprawę sytuacji 

                                                           
5
 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.  
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rolnictwa w regionie i stworzenie dodatkowych rynków zbytu na lokalne produkty rolne – wzrost popytu w tym zakresie 

będzie z kolei determinował wzrost towarowości rolnictwa, stwarzając tą branżę bardziej dochodową. Tym samym należy 

wskazać, że kryterium wprost wychodzi na przeciw kwestii poruszanych w diagnozie.  

 

10. Preferencja dla produktów tradycyjnych, regionalnych lub ekologicznych.   

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 premiuje operacje których przedmiotem będzie 

produkcja/przetwórstwo/sprzedaż/dystrybucja/promocja produktów tradycyjnych, regionalnych lub ekologicznych. W 

tym zakresie jeśli z zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku będzie wynikało, że przedmiotem 

operacji będą produkty tradycyjne, regionalne lub ekologiczne, operacja otrzyma w ramach kryterium 1 pkt.; w 

przypadku gdy przedmiotem operacji nie będą produkty tradycyjne, regionalne lub ekologiczne wniosek otrzyma w 

ramach przedmiotowego kryterium 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.  

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 „Gospodarka i przedsiębiorczość” oraz dziale 

„Dziedzictwo kulturowe”. W tym zakresie podstawą sformułowania przedmiotowego kryterium są zapisy diagnozy (w 

tym wyniki konsultacji społecznych) mówiące o słabym wsparciu rozwoju lokalnych produktów kaszubskich w tym 

produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych czy małej liczby zarejestrowanych na terenie LGD produktów 

regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych – jako najbardziej charakterystycznych dla kultury regionu a jednocześnie 

najbardziej wartościowych pod katem rozwoju rynku lokalnych produktów. Wychodząc naprzeciw tym wnioskom z 

diagnozy w ramach kryterium premiowane będą operacje których przedmiotem będzie przetwórstwo produktów 

tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych na terenie LGD.  

 

11. Stopień przygotowania operacji do realizacji.  

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. 

Kryterium w oparciu o charakterystykę projektu przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru wniosków 

(wniosek wraz z załącznikami) ocenia stopień przygotowania operacji do realizacji, przyznając operacji punkty w skali 0 

lub 2 pkt. w zakresie: 

- Operacja jest przygotowana do realizacji – 2 pkt., 

- Operacja nie jest przygotowana do realizacji – 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. 

Za prawomocne pozwolenie na budowę nie jest uznawane pozwolenie z klauzulą „natychmiastowej wykonalności”. 

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

 

12. Produkcja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami lub wg tradycyjnych receptur. 

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 preferuje operacje które polegają na produkcji produktów wytwarzanych tradycyjnymi 

metodami lub wg tradycyjnych receptur. W tym zakresie jeśli przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest wytwarzanie 

produktów tradycyjnymi metodami lub wg tradycyjnych receptur, operacja otrzymuje w ramach oceny 2 pkt.; w 

przypadku gdy przedmiotem wniosku o dofinansowanie nie jest wytwarzanie produktów tradycyjnymi metodami lub wg 

tradycyjnych receptur, operacja otrzymuje w ramach oceny 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. 

Punktacja w ramach przedmiotowego kryterium zostanie przyznana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

oraz załączników do wniosku. 

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 „Dziedzictwo kulturowe”. Z wniosków z diagnozy w tym 

konsultacji społecznych z mieszkańcami regionu wynika, że w zakresie kultywowania tradycji związanej z produktami 

lokalnymi widoczny jest stopniowy zanik na terenie LGD tradycyjnych, lokalnych metod wytwarzania produktów i 

świadczenia usług, który wynika z szerszego problemu dotyczącego zaniku zwłaszcza - wśród ludzi młodych - 

kultywowania tradycyjnych elementów kultury kaszubskiej. Skutkiem tej sytuacji jest ubogi charakter oferty produktów 

lokalnych opartych o tradycje regionu w stosunku do potencjału w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji 

przedmiotowe kryterium premiuje operacje które będą polegały na produkcji produktów wytwarzanych tradycyjnymi 

metodami lub wg tradycyjnych receptur, kultywowanych w regionie.  

 

13. 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, a wartość planowanych rozwiązań wynosi co najmniej 5 % kosztów kwalifikowanych budżetu projektu, operacja 

otrzyma w ramach oceny 1 pkt.; natomiast w przypadku gdy nie zaplanowano takich rozwiązań, lub wartość 

planowanych rozwiązań wynosi mniej niż  5 % kosztów kwalifikowanych budżetu projektu, operacja otrzyma w ramach 

oceny 0 pkt. 

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 
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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. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie zestawienia rzeczowo – 

finansowego i/lub kosztorysów inwestorskich/ofert załączonych do dokumentacji aplikacyjnej. 

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.  

 

14. 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 

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 wskazał, 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.  

 

15. Wpisywanie się w korytarz kaszubskich tras rowerowych. 

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 na celu preferowanie operacji które polegają na budowie tras rowerowych, które wpisują się 

w korytarz Kaszubskiej Trasy Rowerowej. Tym samym na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz 

załączników do wniosku, w przypadku gdy przebieg danej trasy rowerowej wpisuje się w korytarz Kaszubskiej Trasy 

Rowerowej, operacja otrzyma w ramach oceny 2 pkt.; w przypadku natomiast sytuacji gdy przebieg danej trasy 

rowerowej nie wpisuje się w korytarz Kaszubskiej Trasy Rowerowej, operacja otrzyma w ramach oceny 0 pkt.. Za 

korytarz Kaszubskiej Trasy Rowerowej rozumie się ciąg tras rowerowych łączących poszczególne gminy obszaru LGD. 

Tym samym jeśli przebieg trasy będącej przedmiotem operacji jest odcinkiem (lub fragmentem odcinka) łączącego daną 

gminę (wnioskodawcę) z gminą/ami sąsiednimi – uznaje się go za wpisujący się w w/w korytarz.  

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 
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Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań z których wynika 

kryterium został przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Uwarunkowania geograficzne” oraz w dziale 

„Turystyka”. Zapisy diagnozy w tym zakresie w tym wyniki konsultacji społecznych wskazują na niedostatek 

infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny i ograniczającej jego negatywny wpływ na środowisko w tym ścieżek i 

tras rowerowych oraz oznakowania walorów i atrakcji turystycznych przy jednoczesnej obecnie słabej współpracy 

poszczególnych samorządów obszaru LGD w zakresie tworzenia spójnej, komplementarnej i wzajemnie uzupełniającej 

się infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wychodząc naprzeciw tym wnioskom z diagnozy w ramach 

przedmiotowego kryterium przewidziano premiowanie operacji które polegają na budowie tras rowerowych których 

przebieg przyczynia się do połączenia danej gminy z obszarem gmin sąsiednich – tak aby docelowo stworzyć ciąg tras 

łączących wszystkie gminy obszaru LGD. Diagnoza wskazała bowiem, że takie działanie jest najbardziej efektywne i 

pozwoli na ukierunkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie jego negatywnego wpływu na środowisko w skali całej 

LGD.    

 

16. Budowa infrastruktury rekreacyjnej towarzyszącej ścieżkom.  

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. 

Kryterium odpowiada potrzebie preferowania operacji których przedmiotem jest w części lub w całości budowa 

infrastruktury rekreacyjnej towarzyszącej ścieżkom rowerowym. W tym zakresie, jeśli na bazie zapisów wniosku o 

dofinansowanie oraz załączników do wniosku, z zakresu operacji wynika, ze jej przedmiotem jest także budowa 

infrastruktury rekreacyjnej towarzyszącej ścieżkom, operacja otrzyma w ramach oceny 1 pkt.; w przypadku gdy z zakresu 

operacji wynika, ze jej przedmiotem nie jest budowa infrastruktury rekreacyjnej towarzyszącej ścieżkom, operacja 

otrzyma w ramach oceny 0 pkt.. Za infrastrukturę rekreacyjną towarzyszącą ścieżkom uznaje się w tym zakresie 

wszelkiego rodzaju infrastrukturę wybudowaną wzdłuż budowanych ścieżek rowerowych, która będzie służyła osobą 

poruszającym się na rowerach po wybudowanych ścieżkach. Przykładem tego typu infrastruktury są: miejsca postojowe, 

ławki, stojaki na rowery.  

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 „Gospodarka i przedsiębiorczość” oraz w dziale 

„Turystyka”. Zapisy diagnozy wskazują w tym zakresie na niedostatek na terenie LGD lokalnej bazy turystycznej i 

rekreacyjnej w tym infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej uzupełniającej szlaki turystyczne, infrastruktury 

zagospodarowującej części atrakcji turystycznych oraz bazy turystycznej i rekreacyjnej w ogóle. Jednocześnie diagnoza 

wskazała, że poza potrzebą budowy samych tras rowerowych ukierunkowujących ruch turystyczny, istnieje potrzeba 

jednoczesnej budowy infrastruktury towarzyszącej tym szlakom, która dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia 

antropopresji na środowisko w tym zakresie. Na potrzeby te – wskazywane także przez mieszkańców podczas konsultacji 

społecznych - odpowiada wprost przedmiotowe kryterium i powala na premiowanie operacji które poza budową samych 

ścieżek rowerowych obejmują swoim zakresem także infrastrukturę towarzyszącą ścieżkom, która z jednej strony 

wzmocni obniżenie negatywnej presji turystyki na środowisko (np. kosze na śmieci, przystanki na rowery, toalety) a 

jednocześnie przyczyni się do rozwoju lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej.  

 

17. Operacja dotyczy regionalnej kaszubskiej twórczości artystycznej.  

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. 

Punktacja zostanie przyznania tylko w przypadku gdy Wnioskodawcą jest kaszubski twórca regionalny a przedmiot 

projektu będzie bezpośrednio wykorzystywany na działalność w zakresie kaszubskiej twórczości artystycznej. W tym 

zakresie:  

- jeżeli Wnioskodawcą jest kaszubski twórca regionalny, a przedmiot projektu będzie bezpośrednio wykorzystywany na 

działalność w zakresie kaszubskiej twórczości artystycznej - projekt otrzymuje 1 pkt. 

- w każdym innym przypadku projekt otrzymuje 0 pkt. 

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.  

c. Adekwatność kryterium do diagnozy – opis powiązania kryterium z diagnozą. 
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Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań z których wynika 

kryterium został przedstawiony w rozdziale Diagnoza w dziale „Turystyka”. Zapisy diagnozy w tym zakresie wskazują 

bowiem wprost na obecnie zbyt małe wykorzystanie kultury kaszubskiej jako elementu oferty turystycznej regionu. 

Zgodnie z diagnozą, szersze włączenie elementów lokalnej kultury znacznie wzbogaciłoby ofertę kulturalną regionu 

przede wszystkim w odniesieniu do turystyki komercyjnej. Tym samym w nawiązaniu do zapisów diagnozy 

przedmiotowe kryterium premiuje operacje które w inwestycjach w turystyczną infrastrukturę komercyjną wykorzystują 

elementy kultury kaszubskiej jako część oferty turystycznej wnioskodawcy.   

 

18. 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. 

c. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 3 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 efektem będzie uatrakcyjnienie oferty turystycznej 

obszaru LGD poprzez realizację najbardziej pożądanych typów inwestycji w dziedzinie usług turystycznych i 

okołoturystycznych – do typów tych na podstawie diagnozy i analizy SWOT zaliczono: 

- 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. 

W tym zakresie w przypadku gdy na podstawie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku operacja 

dotyczy jednego z wymienionych typów inwestycji, wpłynie ona bezpośrednio na uatrakcyjnienie oferty turystycznej 

obszaru LGD i otrzyma w ramach kryterium 3 pkt.; w przypadku natomiast gdy operacja nie dotyczy żadnego z 

wymienionych typów inwestycji, otrzyma w ramach oceny 0 pkt. 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.  

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 „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: 

- niedostatecznym poziomem/jakością oferowanych usług noclegowych,  

- zbyt małej liczby atrakcji turystycznych,   

- niedostatek dodatkowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w istniejących obiektach noclegowych,   

- niedorozwoju infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej i rowerowej. 

Elementy te określają jednocześnie główne potrzeby w zakresie rozwoju komercyjnych usług turystycznych na terenie 

LGD – wychodząc w tym kontekście naprzeciw przytoczonym elementom diagnozy, przedmiotowe kryterium premiuje 

operacje których zakres dotyczy uatrakcyjnienia lokalnej oferty turystycznej w odniesieniu do wskazanych w diagnozie 

najpilniejszych i najważniejszych elementów.  

 

19. Czas zameldowania/prowadzenia działalności na terenie LGD. 

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia: 

- Co najmniej 2 lata – 2 pkt. 

- Mniej niż 2 lata – 0 pkt. 
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b. Metodologia wyliczenia oraz szczegółowy opis/definicja wyjaśniające sposób oceny wskazujący wymagania 

konieczne do spełnienia danego kryterium. 

W ramach kryterium punktowani są Wnioskodawcy, którzy są zameldowani na obszarze LGD co najmniej 2 lata, licząc 

do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy: 

- osoby fizyczne, które są zameldowane na terenie LGD co najmniej 2 lata, licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy – 2 pkt. 

- osoby fizyczne, które są zameldowane na terenie LGD krócej niż 2 lata, licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy – 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). 

Czas prowadzenia działalności gospodarczej na terenie LGD
6
: 

W ramach kryterium punktowani są Wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze LGD co 

najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

- osoby prawne / osoby fiz. prowadzące działalność gospodarczą na terenie LGD co najmniej 2 lata, licząc do dnia 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt. 

- osoby prawne / osoby fiz. prowadzące działalność gospodarczą na terenie LGD mniej niż 2 lata, licząc do dnia złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy – 0 pkt. 

Potwierdzeniem tego faktu są: 

- zapisy w CEDiG/KRS lub 

- zaświadczenie z ewidencji obiektów noclegowych z UG lub 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające fakt opłacania podatków na terenie obszaru LGD za ostatnie 2 

zamknięte lata podatkowe. 

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

Przedmiotowe kryterium ma odzwierciedlenie w zapisach diagnozy stany obecnego zawartych w rozdziałach III.7 oraz 

III.11. LSR, gdzie wskazano na zagrożenie dla rozwoju obszaru LGD w postaci marginalizacji Szwajcarii Kaszubskiej w 

planach rozwoju województwa pomorskiego. W tym zakresie wskazywano na fakt ukierunkowania rozwoju regionu na 

tereny miast, w tym największych miast z Trójmiastem na czele. Część mieszkańców wprost wskazywała w tym zakresie 

na efekt takiej sytuacji, w której będzie marginalizacja społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich województwa w tym 

przede wszystkim terenów peryferyjnych i małych miejscowości. Ponadto w diagnozie wskazano na szereg potrzeb i 

problemów dotyczących stricte obszaru LGD np. trudna sytuacja na rynku pracy ludzi młodych do 30 roku życia, niska 

aktywność i zaradność ludzi młodych czy bardzo wysoki udział (najwyższy w województwie) kobiet wśród osób 

bezrobotnych na terenie LGD. Mając na uwadze te zapisy należy wskazać, że doświadczenia we wdrażaniu inicjatywy 

Leader wskazują na korzystanie ze środków LGD przez osoby zamieszkujące na stałe poza terenem LGD lub 

przedsiębiorców mających swoje siedzimy poza terenem LGD i tworzące często sztuczne warunki otrzymania pomocy na 

krótko przed ubieganiem się o wsparcie w ramach LSR – osoby/podmioty te nie są natomiast związane na stałe z terenem 

LGD. Chcąc w tym zakresie skierować jak najszerszą pomoc dla rzeczywistych mieszkańców i podmioty z terenu LGD 

zdecydowano się na wprowadzenie przedmiotowego kryterium.    

 

20. Wysokość dofinansowania o jakie ubiega się Wnioskodawca.  

a. Liczba punktów możliwych do zdobycia – 3 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 które ubiegają się o dofinansowanie w wysokości nie 

wyższej niż ustalony poziom kwotowy wsparcia. Tym samym na podstawie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz 

załączników do wniosku, jeśli Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł włącznie – otrzyma 

w ramach kryterium 3 pkt.; w przypadku natomiast gdy Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości 

powyżej 50 tys. zł - operacja otrzyma w ramach kryterium 0 pkt..  

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 „Wdrażania funduszy UE na terenie LGD w okresie 2007-2013”. Mając na 

                                                           
6
 Kryterium dla podmiotów ubiegających się o środki na rozwój działalności gospodarczej. 
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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 postanowiono o zastosowaniu 

przedmiotowego kryterium, które umożliwi dofinansowanie większej liczby operacji. Przedmiotowe kryterium wychodzi 

na wprost wnioskom przedstawionym w diagnozie, które wskazują na bardzo duże zainteresowanie aplikowaniem o 

środki ze strony m.in. organizacji pozarządowych i sugestią aby zastosować mechanizmy które pozwolą na sfinansowanie 

większej ilości operacji a tym samym większej liczby wnioskodawców. Zdanie to podzielały także podmioty z sektora 

społecznego. Zastosowanie tego kryterium pozwoli na dostęp większej liczbie wnioskodawców do środków UE w ramach 

wdrażania LSR a w konsekwencji na realizację większej liczby operacji na terenie działalności LGD.    

 

21. 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.  

 

22. 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): 

- 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 
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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.  

 

23. 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.   

 

24. 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.   
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25. 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 

atrakcyjnych turystycznie zgodnie z jednolitym systemem oznakowania – identyfikacji marki jaki powstanie w ramach 

LSR.   

 

26. 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.  

e. 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.  

 

27. Partnerstwo w projekcie. 

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 kryterium jest premiowanie operacji, które realizowane są w partnerstwie wnioskodawcy z innym 

podmiotem/podmiotami. Jeżeli z dokumentacji konkursowej wynika, że:  

- w realizację operacji zaangażowanych jest więcej niż jeden podmiot – przyznaje się 1 pkt.  

- w realizację operacji zaangażowany jest wyłącznie Wnioskodawca – przyznaje się 0 pkt.  

Parterem projektu może być wyłącznie podmiot należący do typów podmiotów uprawnionych do wnioskowania o 

przyznanie pomocy wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Wkład partnera w realizację projektu musi zostać 
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udokumentowany zawartą umową partnerską załączoną do wniosku i może występować w postaci wkładu 

rzeczowego w realizację operacji, określonego w umowie partnerskiej, odzwierciedlonego w zestawieniu 

rzeczowo – finansowym (we wniosku o dofinansowanie).  

Wartość wkładu partnera musi wynosić co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych operacji. 

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 „Gospodarka i przedsiębiorczość”. W zapisach 

diagnozy stanu obecnego wskazano w tym zakresie na takie obecne kwestie problemowe dotyczące rozwoju 

regionu jak niedostateczna współpraca w zakresie wspólnej promocji jak i słaba wymiana doświadczeń związana 

zarówno z promocją regionu jak i jego rozwojem – którą odniesiono zarówno do współpracy wewnątrz obszaru 

LGD jak i współpracy z innymi regionami. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji przedmiotowe kryterium zachęca do 

podejmowania współpracy między podmiotami z terenu LGD w celu wspólnej realizacji działań o charakterze 

związanym np. z promocją kultury lokalnej a jednocześnie przygotowuje w ten sposób podmioty z terenu LGD 

poprzez nabyte doświadczenie – do współpracy z innymi regionami w kraju i za granicą. Ponadto widoczne jest w 

diagnozie zjawisko słabego przygotowania mieszkańców i instytucji z terenu LGD do aplikowania o środki w 

ramach perspektywy 2014-2020 – wychodząc naprzeciw temu problemowi przedmiotowe kryterium ma za 

zadanie włączyć jak najszerszą liczbę podmiotów w aplikowanie o środku UE a jednocześnie wpłynąć na 

wymianę doświadczeń między podmiotami z terenu LGD i pozwolić na naukę aplikowania i realizacji projektów 

ze środków UE przez nowe podmioty, które dotychczas o takie środki nie występowały a które mogłyby pełnić 

rolę np. partnera w realizowanych projektach.   

     

28. 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.  

 

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 konkursowym) LSR na 

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

a. Przedsięwzięcie: Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji 

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

szczegółowego „Poprawa dostępu do przetworzonych produktów lokalnych” oraz celu głównego „Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego Kaszub i rozwój rynku produktów lokalnych” – do osiągnięcie założeń 

przedmiotowych celów przyczyniają się kryteria nr 5, 6, 9 – każde z nich odnosi się do kwestii merytorycznych 

związanych z przetwórstwem produktów lokalnych i ma swoje odzwierciedlenie w wynikach analizy SWOT 

które stanowiły podstawę do sformułowania wymienionych celów – w tym zakresie przetwórstwo produktów 

lokalnych ma opierać się o produkty których podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne, produkty 

tradycyjne, regionalne lub ekologiczne oraz/lub produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami lub wg 

tradycyjnych receptur. Tym samym przedmiotowe kryteria premiują operacje wpływające na realizację 

przedmiotowego celu szczegółowego i głównego – dodatkowo minimum punktowe wskazuje, że za kryterium nr 

5, 6, 9 operacja musi otrzymać min. 1 punkt co oznacza, że tylko operacje wpływające bezpośrednio na realizację 

celów 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 dwa tego typu kryteria tj. kryterium nr 3 odnoszące się do miejsc pracy które stanowią wskaźnik 

rezultatu oraz kryterium nr 10 odnoszące się do ogółu wskaźników – tym samym kryteria te premiują operacje 

które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu LSR – kryteria te odnoszą się także bezpośrednio 

do wskaźników produktu i rezultatu LSR. 

b. Przedsięwzięcie: Budowa kaszubskich tras rowerowych: 

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

szczegółowego „Ochrona środowiska naturalnego w tym przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez stworzenie 

warunków dla ukierunkowanego ruchu turystycznego i rekreacyjnego” oraz celu głównego „Poprawa 

atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej” – do osiągnięcie założeń przedmiotowych celów przyczyniają 

się kryteria nr 2, 6 i 7 – każde z nich odnosi się do kwestii merytorycznych które stały u podstaw formułowania 

tych celów, wynikających z problemów wskazanych w analizie SWOT. W tym zakresie kryterium nr 2 wprost 

odnosi się do premiowania operacji wpływających na ochronę środowiska i zmiany klimatu – co jest tematem 

celu szczegółowego – kryterium nr 7 wskazuje natomiast na kwestie infrastruktury rekreacyjnej towarzyszącej, 

której brak powoduje nadmierną antropopresję ruchu turystycznego, co także stało u podstaw formułowania celu 

szczegółowego a jednocześnie wpływa wprost na realizację celu głównego w zakresie poprawy atrakcyjności 

turystycznej; podobnie w przypadku kryterium nr 6 które premiuje operacje wpisujące się w ciąg tras łączących 

poszczególne gminy obszaru LGD w jeden połączony ciąg ścieżek rowerowych, co przełoży się poprawę 

atrakcyjności turystycznej regionu. Tym samym przedmiotowe kryteria premiują operacje wpływające na 

realizację celu szczegółowego LSR.    

- 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: Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i 

okołoturystycznych: 

- 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 4 i 11 – 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. Tym samym w odniesieniu 

do infrastruktury komercyjnej realizacja któregoś z działań: 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 oraz/lub realizacja operacji innowacyjnych związanych z infrastrukturą turystyczną 

przyczynią się do rozwoju wysokiej jakości usług turystycznych i rekreacyjnych na terenie LGD dla turystów i 

mieszkańców, co wprost ma swoje odzwierciedlenie i przyczynia się do realizacji celu szczegółowego. Opisane, 

punktowane elementy, stanowią bowiem główne czynniki które mogą wpłynąć na rozwój usług turystycznych i 

rekreacyjnych w regionie, które to tkwiły u podstaw formułowania w/w celu. Tym samym przedmiotowe kryteria 

premiują operacje wpływające na realizację celu szczegółowego – dodatkowo minimum punktowe wskazuje, że 

za kryterium nr 4 i 11 operacja musi otrzymać min. 3 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.    

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

wyznaczono dwa tego typu kryteria tj. kryterium nr 3 odnoszące się do miejsc pracy które stanowią wskaźnik 

rezultatu oraz kryterium nr 12 odnoszące się do ogółu wskaźników – tym samym kryteria te premiują operacje 
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które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu LSR – kryteria te odnoszą się także bezpośrednio 

do wskaźników produktu i rezultatu LSR. 

d. 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 4, 5, 6 – 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 4, 5, 6 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 9 które premiuje operacje które wpływają na osiąganie wskaźników produktu i 

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

e. 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 4, 6, 7, 8 – 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 4, 6, 7, 8 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.    

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

wyznaczono m.in. kryterium nr 10 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.   

              

               

            


