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Załącznik nr 2 
do ogłoszenia o naborze wniosków 27/2022 

 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM 

w ramach przedsięwzięcia: 
 

2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych 
i okołoturystycznych 

(w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) 

 

L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów 

1. Efektywności realizacji projektu  
Pon. średniej – 1 pkt. 

Równa/pow. średniej – 0 pkt. 

2. Tworzenie nowych miejsc pracy 
1 miejsce pracy – 2 pkt. 

2 i więcej miejsc pracy – 2,05 pkt.  

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

4. 
Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, 
ze względu na dostęp do rynku  pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, 
młodzież do 30 roku życia oraz kobiety   

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

5. Stopień przygotowania operacji do realizacji 
Tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

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

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

8. 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
przeciwdziałających zmianom klimatu 

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

9. Czas zameldowania na terenie LGD 
Co najmniej 2 lata – 2 pkt. 

Mniej niż 2 lata – 0 pkt. 

10. 
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 13,55 

Minimum punktowe 
6 pkt. w tym za kryterium: 2 – min. 

2 pkt. 
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 Lokalne kryteria wyboru – uzasadnienie   

L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów 

1. Efektywności realizacji projektu  
Pon. średniej – 1 pkt. 

Równa/pow. średniej – 0 pkt. 

 

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 
przecinku1, 
- Kk – wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wyrażona w zł, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku2, 
- 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. 

2. Tworzenie nowych miejsc pracy 
1 miejsce pracy – 2 pkt. 

2 i więcej miejsc pracy – 2,05 
pkt. 

 

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 1 miejsce pracy (wliczając w to samozatrudnienie), otrzyma w ramach oceny 2 pkt.;  
- wnioskodawca stworzy 2 i więcej nowych miejsc pracy, otrzyma w ramach przedmiotowego kryterium 2,05 
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. 

3. 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.  

 
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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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, 
Innowacyjność będzie analizowana w odniesieniu do gminy, na której planowana jest realizacja operacji. 
Szczegółowy opis innowacyjności został przedstawiony w Rozdziale VI LSR.  

4. 
Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, młodzież do 
30 roku życia oraz kobiety   

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

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.  
Na tej zasadzie, na bazie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku, jeżeli: 
- wnioskodawcą działania jest osoba należąca do grupy defaworyzowanej, otrzymuje w ramach 
przedmiotowego kryterium 1 pkt. 
- wnioskodawcą działania jest osoba nienależąca do grupy defaworyzowanej – operacja otrzymuje w ramach 
kryterium 0 pkt. 

5. Stopień przygotowania operacji do realizacji 
Tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

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 – 3 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: 
a. dokument/y potwierdzające posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na 
cele realizacji projektu, na okres min. trwałości projektu – zgodnie z wykazem załączników do wniosku, 
b. prawomocne (ostateczne) pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 
wystawione na wnioskodawcę3, 
c. prawomocne (ostateczne) pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne, wystawione na wnioskodawcę4, 
d. dokumenty potwierdzające, że funkcja obiektu budowlanego5 w którym prowadzona będzie działalność 
gospodarcza objęta wnioskiem o dofinansowanie jest adekwatna do rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej. Dokumentami tymi będą: 
- prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy z którego wynika, że obiekt objęty robotami 
budowlanymi będzie miał funkcję adekwatną do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej - w 
przypadku gdy operacja obejmuje koszty robót budowlanych na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, 
- zaświadczenie z właściwego starostwa powiatowego potwierdzające, że funkcja obiektu budowlanego (w 
którym prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta wnioskiem o dofinansowanie) jest adekwatna do 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku gdy działalność będzie prowadzona w 

 
3 Dokument będzie wymagany w przypadku gdy budżet projektu obejmuje koszty działań o charakterze robót budowlanych zgodnych z definicją 

wskazaną w Ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, gdzie jako roboty budowlane należy rozumieć „budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego” – wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące pojęć zawartych w w/w 

definicji reguluje Ustawa Prawo budowlane.  
4 Dokument będzie wymagany w przypadku inwestycji wskazanych w art. 389 (Pozwolenie wodnoprawne) oraz art. 394 ust. 1 (Zgłoszenie 

wodnoprawne) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)  
5 Zgodnie z definicją wskazaną w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
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istniejącym obiekcie budowlanym i nie obejmuje kosztów robót budowlanych na które wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych:. 
Wskazany powyżej wymóg nie dotyczy działalności mobilnej, która nie będzie prowadzona stacjonarnie w 
konkretnej lokalizacji. 
W przypadku dokumentów wskazanych w punktach b. i c., punkty w ramach przedmiotowego kryterium 
będą przyznane  w przypadku, gdy Wnioskodawca załączy do dokumentacji aplikacyjnej: 
- wymagane w opisie kryterium dokumenty, lub  
- zaświadczenie ze stosownego organu, że przedmiot wniosku nie wymaga uzyskania stosownych 
zgłoszeń/pozwoleń. 

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 będzie załączenie do 
wniosku po jednej ofercie na każdy wyszczególniony w zestawieniu produkt lub usługę (oferta winna być z 
dokładnością do 0,01 zł zgodna z kwotą wskazaną w budżecie projektu). 
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. 

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

 

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. 
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8. 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
przeciwdziałających zmianom klimatu 

Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

Przedmiotowe kryterium ma za zadanie premiować operacje w ramach, których zastosowane zostaną 
odnawialne źródła energii. 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 odnawialnych źródeł energii, 
a wartość planowanych rozwiązań wynosi co najmniej 5 % kosztów kwalifikowanych budżetu projektu, 
operacja otrzyma w ramach oceny 1 pkt.;  
- nie zaplanowano takich rozwiązań, lub wartość planowanych rozwiązań wynosi mniej niż  5 % kosztów 
kwalifikowanych budżetu projektu, operacja otrzyma w ramach oceny 0 pkt. 
Definicję odnawialnych źródeł energii wskazują zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.) które mówią, że odnawialne źródło energii to 
„odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, 
energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i 
pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”. W 
przypadku konieczności dalszego zdefiniowania pojęć zastosowanych w w/w definicji jako wiążące 
przyjmowane będą zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.  
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. 

9. Czas zameldowania na terenie LGD 
Co najmniej 2 lata – 2 pkt. 

Mniej niż 2 lata – 0 pkt. 

 

 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: 
- 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). 

10. 
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: 
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-  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 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.   

 
 

 


