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Załącznik nr 2 
do ogłoszenia o naborze wniosków 24/2020 

 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM 

w ramach przedsięwzięcia: 
 

1.1.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i 
promocja   

 

L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów 

1. Wysokość dofinansowania, o jakie ubiega się Wnioskodawca 

- do 75 tys. zł włącznie - 2 pkt.  
- powyżej 75 tys. zł – do 150 tys. zł 

włącznie - 1 pkt. 
- powyżej 150 tys. zł - 0 pkt. 

2. Związek projektu z kulturą kaszubską, w tym językiem kaszubskim 

- rozwój/kultywowanie/ 
popularyzacja/promocja języka 
kaszubskiego – 2 pkt.  
- ochrona/rozwój/ kultywowanie/ 
popularyzacja/promocja kultury 
kaszubskiej (z wyłączeniem języka 
kaszubskiego) – 1,5 pkt. 

3. 
Projekt dotyczący bezpośredniej ochrony/rozwoju/kultywowania/ 
promocji kultury regionalnej 

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

4. 
Twórczy charakter projektu (nie odtwórczy) prowadzący do 
stworzenia nowego elementu lokalnej kultury 

Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

5. Innowacyjność projektu 
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

6. Racjonalność budżetu 
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

7.  Partnerstwo w projekcie 
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

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

- 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.).  

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 10,5 

Minimum punktowe 
5 pkt. - w tym za kryteria nr: 2,3,4 – 

w sumie min. 1 pkt 
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Lokalne kryteria wyboru - uzasadnienie 

L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów 

1. Wysokość dofinansowania, o jakie ubiega się Wnioskodawca. 

- do 75 tys. zł włącznie - 2 pkt.  
- powyżej 75 tys. zł – do 150 

tys. zł włącznie - 1 pkt. 
- powyżej 150 tys. zł - 0 pkt. 

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 do 75 tys. zł włącznie - otrzyma w ramach kryterium 2 pkt.  
- wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości powyżej 75 tys. zł – do 150 tys. zł włącznie – otrzyma w 
ramach kryterium 1 pkt.;  
-wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości powyżej 150 tys. zł - operacja otrzyma w ramach 
kryterium 0 pkt 

2. Związek projektu z kulturą kaszubską, w tym językiem kaszubskim 

- rozwój/kultywowanie/ 
popularyzacja/promocja 
języka kaszubskiego – 2 pkt.  
- ochrona/rozwój/ 
kultywowanie/ 
popularyzacja/promocja 
kultury kaszubskiej (z 
wyłączeniem języka 
kaszubskiego) – 1,5 pkt. 

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

3. 
Projekt dotyczący bezpośredniej ochrony/rozwoju/kultywowania/ promocji 
kultury regionalnej 

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 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): 

a) w przypadku działań inwestycyjnych dotyczących budowy/remontu/przebudowy/modernizacji obiektów – 
obiekt będący przedmiotem operacji będzie wykorzystywany na potrzeby kulturalne, 

b) w przypadku działań inwestycyjnych dotyczących zakupu sprzętu wyposażenia – nabyty sprzęt i 
wyposażenie będą stanowiły elementy służące ochronie/rozwoju/kultywowaniu/promocji kultury, 

c) w przypadku działań nieinwestycyjnych – imprez promocyjnych – zorganizowane imprezy będą miały 
charakter wyłącznie imprez kulturalnych, propagujących jedną z form kultury, 

d) w przypadku działań nieinwestycyjnych – operacji promocyjnych – przedmiotem wniosku będzie 
bezpośrednia promocja (w dowolnej formie) różnych form kultury, 

e) 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.;  
- operacja ma jedynie pośredni wpływ na kwestie regionalnej kultury, otrzymuje w ramach przedmiotowej oceny 0 
pkt. 
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4. 
Twórczy charakter projektu (nie odtwórczy) prowadzący do stworzenia 
nowego elementu lokalnej kultury 

Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

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.;  
- 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. 

5. Innowacyjność projektu 
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

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.; 
- operacja nie ma charakteru innowacyjnego, projekt otrzyma w ramach oceny 0 pkt.  
Zgodnie z definicją innowacyjności przedstawioną w LSR: 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.  
Innowacyjność będzie analizowana w odniesieniu do gminy, na której planowana jest realizacja operacji. 
Szczegółowy opis innowacyjności został przedstawiony w Rozdziale VI LSR. 

6. Racjonalność budżetu 
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

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 będą załączone do wniosku dwie oferty 
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, 
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- kalkulacja uproszczona,   
- data sporządzenia kosztorysu. 

7. Partnerstwo w projekcie 
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

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.  
Partnerem 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 
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. 

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

- 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.).  

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: 

a) 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.;  
- 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 udziału wartości każdego wskaźnika w 
docelowej wartości wskazanej w LSR – średnią tą podaje się do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając 
matematycznie wynik średniej, 

b) 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.;  
- 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 infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz 
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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.  

 


