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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 7/2017 

Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji 

 

CEL OGÓLNY NUMER 2 : 2. Poprawa atrakcyjności obszaru LSR poprzez  wykorzystanie  ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

obiektów dziedzictwa kulturowego  i historycznego na obszarze LSR do 2023 roku 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

NUMER 2.1. 

2.1.Zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury  turystycznej, rekreacyjnej oraz upowszechnienie dostępu do 

istniejących już obiektów poprzez ich modernizację i doposażenie do roku 2023 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 Inwestycje w obszarze  turystyki rekreacji 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

numer 

kryterium 

Kryteria Uszczegółowienie Metodologia wyliczenia dodatkowe 

wyjaśnienia / definicje 

Powiązanie kryterium z 

diagnozą 

Powiązanie kryterium ze wskaźnikami 

1 Operacja jest 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej 

przez nie więcej 

niż 5000 

mieszkańców 

maksymalnie 3  

1) NIE - 0 punktów 

 

2) TAK – 3  punkty 

 

Liczba punktów 

uzależniona od 

miejsca realizacji 

operacji - kryterium 

mierzalne 

jednoznaczne. Liczba 

mieszkańców 

ustalana GUS stan na 

Liczba 

mieszkańców na 

podstawie 

danych 

statystycznych  

W diagnozie wykazano 

braki w infrastrukturze 

oraz  rozwoju 

przedsiębiorczości 

dotyczące zwłaszcza 

obszarów wiejskich. 

Wsparcie małych 

miejscowości w ich 

Kryterium  Wpływa na realizację 

wskaźników produktu i rezultatu   

w kontekście tworzenia miejsc 

pracy, rozwoju 

przedsiębiorczości jak i realizacji 

inicjatyw wpływających na stan 

infrastruktury turystycznej i 
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pkt 31.XII roku 

poprzedzającego 

złożenie wniosku                                         

rozwoju stymulować 

becie cały obszar LSR 

rekreacyjnej.   

2 Operacja jest 

innowacyjna w 

zakresie 

określonym w LSR 

- maksymalnie 6 

pkt 

1) operacja nie jest 

innowacyjna - 0 pkt 

2) operacja jest 

innowacyjna na 

poziomie  gminy - 3 

pkt 

3) operacja jest 

innowacyjna na 

poziomie obszaru 

LGD - 6 pkt 

Kryterium 

jakościowe punkty 

przyznawane na 

podstawie informacji 

zawartej we wniosku 

Ocena operacji 

musi być oparta 

na definicji 

innowacyjności 

określonej w LSR  

Rozwój przedsięwzięć o 

charakterze 

innowacyjnym 

gwarantuje rozwój 

obszaru w oparciu o 

nowe technologie czy 

innowacyjne podejście 

do działań społecznych. 

Diagnoza obszaru LSR 

wskazuje na 

konieczność szukania 

nowych dróg rozwoju 

Jedno z obligatoryjnych 

kryteriów premiujących w 

ramach realizacji operacji 

finansowanych w ramach 

poddziałania 19.2 Wdrażanie 

operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność PROW 2014-

2020. Kryterium ściśle odnosi się 

do wskaźników LSR - wpływa na 

osiągnięcie wskaźników  w 

zakresie ilości operacji o 

charakterze innowacyjnym. 

3 Zaplanowano min 

0,2% środków na 

działania 

informujące o 

przyznaniu 

wsparcia przez 

LGD maksymalnie 

2 pkt 

1) NIE - 0 punktów 

 

2) TAK - 2 punkty 

 

Kryterium mierzalne 

punkty naliczane 

jednoznacznie przy 

spełnieniu warunku 

zaplanowania 

środków 

Spełnienie 

kryterium musi 

być 

obligatoryjnie 

wskazane we 

wniosku lub 

opisane  w 

załączniku do 

LGD Krajna Złotowska 

jest organizacją młodą 

która ma na celu 

skupiać i wspierać 

pozostałe podmioty w 

ich działaniach. 

Premiowanie takiego 

rozwiązania pozwoli na 

Kryterium ściśle powiązane z 

wskaźnikami produktu i 

rezultatu zarówno w zakresie 

promocji obszaru jak również  w 

podnoszeniu wiedzy i 

umiejętności.  
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wniosku większą identyfikację  

LGD w obszarze LSR  a 

przez to przyczyni się 

do rozwoju miedzy 

innymi sektora NGO 

4 Wnioskodawca 

korzystał  z 

doradztwa 

prowadzonego 

przez LGD i/lub 

brał udział w 

szkoleniu 

dotyczącym 

danego konkursu 

- maksymalnie 5 

pkt. 

1) wnioskodawca  

przed złożeniem 

wniosku nie 

uczestniczył w 

doradztwie i lub 

szkoleniach 

prowadzonych przez   

LGD  - 0 pkt 

2) wnioskodawca 

uczestniczył w 

doradztwie i lub 

szkoleniach  

oferowanym przez 

biuro LGD przed 

złożeniem wniosku o 

dofinansowanie - 5 

punktów 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

dokumentacji 

prowadzonej przez 

biuro LGD Kryterium 

mierzalne 

Punkty 

przyznawane 

będą gdy 

wnioskodawca 

uczestniczył w 

doradztwie lub 

szkoleniach 

organizowanych 

przez LGD w 

okresie 3 

miesięcy 

poprzedzających 

nabór wniosków 

Konieczność aktywizacji 

mieszkańców została 

wskazana w diagnozie. 

Udział w doradztwie 

wpłynie na ilość i jakość 

składanych wniosków 

Kryterium ściśle powiązane z 

wskaźnikami produktu i 

rezultatu zarówno w zakresie 

promocji obszaru jak również  w 

podnoszeniu wiedzy i 

umiejętności.  
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5 Doświadczenie  w 

realizacji 

projektów 

dofinansowanych 

ze źródeł 

zewnętrznych  

maksymalnie  4  

pkt 

1) Wnioskodawca 

nie posiada 

doświadczenia w 

realizacji projektów  

- 0 punktów 

2) wnioskodawca 

udokumentował 

realizację minimum 

1 projektu 

dofinansowanego ze 

źródeł zewnętrznych 

krajowych lub 

zagranicznych - 2 

punkty 

3) wnioskodawca 

udokumentował 

realizację więcej niż 

1  projektu 

dofinansowanego ze 

źródeł zewnętrznych 

krajowych lub 

zagranicznych   - 4  

punkty 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

informacji 

deklarowanych we 

wniosku. Kryterium 

mierzalne ściśle 

określone,  

uzależnione od liczby 

zrealizowanych 

operacji 

Beneficjent 

zobowiązany jest 

udokumentować  

liczbę 

zrealizowanych 

operacji  w tym 

w szczególności 

ze wskazaniem 

źródła 

finansowania, 

wysokości 

pozyskanych 

środków oraz 

okresu realizacji  

Kryterium premiuje 

działające podmioty 

posiadające 

doświadczenie w 

realizacji projektów z 

uwagi na gwarancję 

powodzenia 

zrealizowania operacji  

mogących przyczyniać 

się do rozwoju LSR .  

Kryterium  powiązane ze 

wskaźnikami rezultatu i 

produktu określonymi w LSR 

podmioty posiadające 

doświadczenie przy realizacji 

projektów ograniczają ryzyko 

osiągnięcia wymaganych 

wskaźników.  
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6 Dostęp do 

obiektu 

zrealizowanego w 

wyniku operacji  - 

maksymalnie 5 

pkt 

1) Obiekt nie jest 

powszechnie 

dostępny - 0 

punktów 

2)obiekt jest 

powszechnie 

dostępny - 3 punkty 

3) obiekt jest 

powszechnie 

dostępny i 

dostosowany do 

potrzeb  osób 

niepełnosprawnych - 

5 punktów 

 Kryterium 

jakościowe - ilość 

punktów 

przyznawana na 

podstawie zapisów 

we wniosku 

odnoszących się 

bezpośrednio do 

sposobów 

udostępniania 

obiektów. Punkty nie 

sumują się 

 

Dostępność jest 

traktowana jako 

umożliwienie 

korzystania z 

obiektu 

wszystkim 

osobą, 

dopuszcza 

ograniczenie 

godzinowe 

dostępności do 

obiektu w 

zależności od 

jego charakteru. 

opis taki musi 

zostać zawarty 

we wniosku 

W diagnozie wskazane 

są braki w zakresie 

infrastruktury w tym 

infrastruktury ogólnie 

dostępnej służącej 

mieszkańcom. 

Kryterium wpłynie 

również na poprawę 

dostępności dla grup 

defaworyzowanych. 

Kryterium  powiązane ze 

wskaźnikami rezultatu i 

produktu określonymi w LSR 

Operacje w zakresie 

infrastruktury wpływają  na 

poprawę  atrakcyjności obszaru. 

Jednocześnie premiuje operacje 

skierowane do grup 

defaworyzowanych . 
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7 Utworzenie sieci 

usług 

turystycznych - 

maksymalnie 2 

punktów 

1)  operacja nie 

zakłada utworzenia 

sieci usług 

turystycznych   - 0 

pkt 

2) operacja zakłada 

utworzenie sieci 

usług turystycznych 

2 podmiotów  - 1 pkt 

3) operacja zakłada 

utworzenie sieci 

usług turystycznych 

przez więcej niż 2 

podmioty – 2  

punkty 

 Kryterium 

mierzalne.Punkty 

przyznawane na 

podstawie informacji 

deklarowanych we 

wniosku o 

dofinansowanie 

Punkty przyznaje 

się na podstawie 

załączonego   

porozumienia o 

współpracy w 

zakresie 

utworzenia sieci 

usług 

turystycznych. 

Porozumienie 

powinno 

zawierać  opis 

realizowanych 

wspólnie działań 

wraz z 

przypisanymi 

rolami w 

partnerstwie i 

obowiązkami. 

Kryterium to wpływa 

na wzrost aktywności 

ukierunkowanych na 

spójny rozwój 

turystyczny całego LGD.  

Premiowanie operacji 

w zakresie tego 

kryterium wpływa na 

lepszą organizację 

świadczenia usług 

turystycznych. 

Kryterium ściśle powiązane ze 

wskaźnikami rezultatu i 

produktu określonymi w LSR - 

premiowanie operacji 

związanych z liczebnością 

tworzonych sieci usług 

turystycznych wpływa na 

osiągnięcie wskaźników w 

zakresie ilości osób 

korzystających z usług 

turystycznych - większa ilość 

podmiotów w sieci da lepszą 

ofertę turystyczną co przełoży 

się na wzrost liczby turystów. 



 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

8 Miejsca 

noclegowe - 

maksymalnie 2  

punkty 

1) operacja nie  

tworzy  miejsc 

noclegowych - 0 

punktów 

 

2) operacja tworzy 

miejsca noclegowe - 

2 punkty 

 

 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

informacji 

deklarowanych we 

wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium mierzalne 

Miejsce 

noclegowe 

uznawane we 

wniosku to  np. 

kwatera 

agroturystyczna, 

lub inne miejsce 

zdefiniowane  w 

ustawie o 

usługach 

turystycznych 

Słaba infrastruktura 

turystyczna jest 

wskazana jw. Diagnozie 

jako jeden z kluczowych 

problemów obszaru 

LSR. Kryterium 

premiuje rozwiązania 

wpływające na 

poprawę tego stanu. 

Kryterium  powiązane ze 

wskaźnikami rezultatu i 

produktu określonymi w LSR 

Operacji związanych z rodzajem 

rozwijanej działalności 

gospodarczej w kierunku 

turystycznym  wpłyną  na 

osiągnięcie wskaźników w 

zakresie ilości utworzonych 

miejsc noclegowych. 

9  

Ochrona 

środowiska lub 

klimatu - 

maksymalnie 2  

punkty 

1) opis operacji nie 

wskazuje na 

zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie środowiska 

lub klimatu - 0 

punktów 

2) opis operacji 

wskazuje 

jednoznacznie na 

zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

 

 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

informacji zawartych  

we wniosku o 

dofinansowanie . 

Kryterium 

jakościowe 

jednoznaczne 

wskazanie 

zastosowania 

rozwiązań 

sprzyjających 

Ochrona 

środowiska 

traktowana jako 

działania  

zmierzające do 

naprawienia 

wyrządzonych 

szkód lub 

zapobiegających 

wyrządzeniu 

szkód 

fizycznemu 

otoczeniu lub 

zasobom 

Silną stroną obszaru 

LSR jest jego 

środowisko 

przyrodnicze. Kryterium 

wpływa bezpośrednio 

na jego ochronę bądź 

minimalizowanie ryzyka 

związanego z 

korzystaniem ze 

środowiska  

Kryterium obligatoryjne  

premiujące w ramach realizacji 

operacji finansowanych w 

ramach poddziałania 19.2 

Wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

PROW 2014-2020. Ściśle 

powiązane z celami LSR -wpływa 

na osiągnięcie wskaźników 

produktu i rezultatu w zakresie 

rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska. 
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ochronie środowiska 

lub klimatu - 2 

punkty 

ochronie środowiska 

wpływa na 

przyznanie punktów. 

Zakres ochrony 

środowiska lub 

klimatu musi 

jednoznacznie być 

powiązany z 

realizowaną 

operacją poprzez 

ujęcie w budżecie 

konkretnego 

rozwiązania 

sprzyjającego 

ochronie środowiska 

lub klimatu 

naturalnym, jak 

też działania 

zmierzające do 

zmniejszenia 

ryzyka 

wystąpienia 

takich ( w tym 

szkolenia)  szkód 

bądź 

zachęcające do 

bardziej 

efektywnego 

wykorzystywania 

zasobów 

naturalnych, w 

tym środki 

służące 

oszczędzaniu 

energii i 

stosowania 

odnawialnych 

źródeł energii. 
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10 Zakres 

odziaływania 

operacji 

maksymalnie 2 

pkt 

1) Realizacja 

operacji 

oddziałuje na 

obszar 1 

miejscowości – 0 

pkt. 

2) Realizacja 

operacji 

oddziałuje na 

obszar 1 gminy – 

1 pkt 

3) Realizacja 

operacja 

oddziałuje na cały 

obszar LGD – 2 

pkt 

Kryterium 

jakościowe punkty 

przyznawane są na 

podstawie informacji 

zawartej we wniosku 

Wnioskodawca 

zobowiązany jest 

konkretnie 

wskazać we 

wniosku zakres 

odziaływania 

swojego 

przedsięwzięcia 

Diagnoza wskazuje na 

konieczność 

pobudzenia 

społeczności lokalnej 

do działania zarówno w 

sferze społecznej jak i 

gospodarczej. 

Kryterium poprzez 

zwiększenie obszaru 

odziaływania ma 

wpłynąć na większą 

liczbę końcowych 

odbiorców 

Kryterium ściśle wpływa na 

realizację wskaźników produktu i 

rezultatu ujętych w LSR 
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11 Typ 

wnioskodawcy 

maksymalnie  - 2 

pkt 

1) Wnioskodawca 

należy do sektora 

organizacji 

pozarządowych – 

2 pkt 

2) Wnioskodawca 

nie jest 

organizacją 

pozarządową – 0 

pkt 

 

Punkty przyznawane 

na podstawie 

statusu 

wnioskodawcy  

definicja 

ustawowa 

organizacji 

pozarządowej 

określona jest w 

ustawyie z dnia 

24 kwietnia 

2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

Diagnoza wskazuje na 

konieczność 

pobudzenia 

społeczności lokalnej 

do działania zarówno w 

sferze społecznej jak i 

gospodarczej. 

Kryterium poprzez 

zwiększenie aktywności 

beneficjentów ma 

wpłynąć na większą 

liczbę zrealizowanych 

operacji 

Kryterium ściśle wpływa na 

realizację wskaźników produktu i 

rezultatu opisanych w LSR 



 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

12 Wielkość 

planowanej 

operacji 

maksymalnie 3 

pkt 

1) Koszty całkowite 

planowanej 

operacji nie 

przekraczają  60 

000 zł – 3 pkt 

2) Koszty całkowite 

planowanej 

operacji 

przekraczają 

60 000 zł – 0 pkt 

 

Liczba punktów 

uzależniona jest od 

wielkości 

planowanej operacji 

Wnioskodawca 

założył we 

wniosku 

mniejszą 

wartość operacji 

Diagnoza LSR wskazuje 

na braki w 

infrastrukturze. 

Kryterium premiuje 

podmioty realizujące 

mniejsze operacje 

Kryterium ściśle  przyczynia  się 

do osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu zawarte w 

LSR 

Maksymalna Liczba punktów – 38 

Minimalna Liczba punktów – 19 

 


