
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

KRYTERIA DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Doradztwo LGD Skorzystano ze wsparcia doradczego LGD.  
 
Dodatkowo premiowany jest udział w więcej niż jednej 
formie doradztwa (np. w indywidualnych konsultacjach  
i szkoleniach). 

5 pkt - skorzystanie z dwóch form 
wsparcia doradczego  

3 pkt - skorzystanie z jednej formy  
wsparcia doradczego  

0 pkt - wnioskodawca nie korzystał  
z doradztwa  

Dokumentacja LGD  
(np. karta doradztwa, listy 
obecności na szkoleniach, 
zaświadczenie/certyfikat 
ukończenia szkolenia itd.). 

Uzasadnienie zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru. 

II. Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie środowiska 
lub klimatu 

W ramach operacji zaplanowano zastosowanie rozwiązań 
lub działań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.  
 
Mogą to być m. in.: 

− wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

− wdrożenie rozwiązań pozytywnie oddziałujących lub 
ograniczających niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko naturalne, a także służących oszczędności 
zasobów oraz energii; 

− działania edukacyjne mające na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej (np. szkolenia, kursy, 
wykłady itp.); 

− działania promujące: rozwiązania i postawy 
proekologiczne, walory środowiska naturalnego itp. 

  
Rozwiązania i działania proekologiczne muszą mieć 
odzwierciedlenie we wniosku o przyznanie pomocy oraz 
biznesplanie (jeżeli dotyczy). W  szczególności  

3 pkt - TAK 

0 pkt – NIE 
 
 

Wniosek o przyznanie 
pomocy wraz załącznikami.  

Uzasadnienie zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru. 



w zestawieniu wydatków lub planie finansowym 
dotyczącym operacji. 

III. Wpływ operacji 
na poprawę 
atrakcyjności 
turystycznej  

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy atrakcyjności 
turystycznej obszaru LSR.  
 
W szczególności poprzez: 

− rozwój lokalnej bazy turystycznej,  

− poszerzenie oferty turystycznej,  

− kreowanie i promowanie marki lub produktów 
turystycznych;  

− organizację wydarzeń turystycznych, np. imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych; 

− wydanie publikacji, materiałów promujących walory 
turystyczne; 

− rozwój działalności i infrastruktury okołoturystycznej. 
 
Aby otrzymać punkty wnioskodawca powinien wykazać  
w jaki sposób realizacja operacji przyczyni się do poprawy 
atrakcyjności turystycznej obszaru LSR. 

3 pkt - TAK  

0 pkt - NIE  

Wniosek o przyznanie 
pomocy wraz załącznikami.  

Uzasadnienie zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru. 

IV. Innowacyjność 
operacji  

Punkty otrzymują operacje, w których przewidziano 
rozwiązania innowacyjne. 
 
Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie na danym 
obszarze nowego, dotychczas nieoferowanego lub 
znacząco udoskonalonego: 

− produktu,   

− usługi,  

− metody organizacji lub zarządzania, 

− sposobu wykorzystania lokalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych,  

− sposobu zaangażowania lokalnej społeczności. 

6 pkt - innowacyjność na poziomie całego 
obszaru LSR (powiat kamieński) 

3 pkt - innowacyjność na poziomie gminy  

1 pkt - innowacyjność na poziomie jednej 
miejscowości  

0 pkt - brak innowacyjności   

 
 

Wniosek o przyznanie 
pomocy wraz załącznikami.  

Uzasadnienie zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru.  

Inne dokumenty 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę. 



Mogą to być przykładowo:  

− usługi lub produkty, które nie były dotąd oferowane 

−  na danym obszarze,  

− nowatorskie metody obsługi klienta, formy promocji, 
działania czy wydarzenia; 

− wykorzystanie narzędzi, urządzeń, aplikacji, 
technologii które nie były dotychczas stosowane na 
danym obszarze. 

 
Ilość punktów będzie zależna od obszaru na jakim dane 
rozwiązanie jest innowacyjne. Mniejszą ilość punktów 
otrzymają innowacje na poziomie jednej miejscowości,  
a większą innowacje w skali gminy czy całego obszaru LSR 
(powiatu kamieńskiego). 
 
Wnioskodawca powinien wskazać jakie konkretnie 
rozwiązania są nowatorskie oraz na czym dokładnie polega 
ich innowacyjność. Dodatkowo należy określić i uzasadnić 
na jakim obszarze dane rozwiązanie jest innowacyjne. 

Wiedza członków Rady LGD. 
Internet, inne źródła 
informacji. 

V. Termin 
zrealizowania 
operacji 
 
 

Punkty przyznawane są, gdy termin realizacji operacji jest 
krótszy niż 8 miesięcy od przewidywanego terminu 
podpisania umowy. 
 
Przewidywany termin podpisania umowy przyjęty na 
potrzeby kryterium to 7 miesięcy od miesiąca, w którym 
upływa termin składania wniosków w danym naborze. 
Uwzględniono w tym czas potrzebny na złożenie wyjaśnień 
lub uzupełnienie braków przez LGD oraz Wnioskodawcę. 
Przyjęto, że czas potrzebny na złożenie wyjaśnień  
i uzupełnienie braków wynosi 1 miesiąc.  
Termin realizacji operacji tożsamy jest z terminem złożenia 
końcowego wniosku o płatność. 

3 pkt - TAK 

0 pkt - NIE 
 

Wniosek o przyznanie 
pomocy wraz załącznikami.  

Uzasadnienie zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru. 



Przykład 
Jeżeli termin składania wniosków upływa w listopadzie 
2022 r. to przewidywany termin podpisania umowy to 
czerwiec 2023 r.  
(7 miesięcy od miesiąca, w którym upływa termin składania 
wniosków). 
 
W takim przypadku, aby otrzymać punkty maksymalny 
termin realizacji operacji (złożenia końcowego wniosku  
o płatność) to luty 2024 r. 
(8 miesięcy od przewidywanego miesiąca, w którym 
zostanie podpisana umowa) 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
danych wykazanych we wniosku. Przede wszystkim na 
podstawie informacji zawartych w polu „Planowane 
terminy realizacji operacji”. 

VI. Wpływ na grupy 
defaworyzowane  

Kryterium spełniają operacje ukierunkowane na 
zaspokojenie potrzeb osób z grup defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku pracy. 
 Grupy defaworyzowane zidentyfikowane w LSR to: 

− kobiety; 

− osoby młode do 30 roku życia. 
 
Punkty przyznawane są, w szczególności gdy: 

− Wnioskodawcą jest przedstawiciel grupy 
defaworyzowanej (dotyczy wnioskodawców będących 

osobami fizycznymi); 

− Zadeklarowano stworzenie miejsca pracy dla osoby  
z grupy defaworyzowanej (umowa o pracę); 

− W ramach operacji zaplanowano działania 
dedykowane osobom z grupy defaworyzowanej, które 

6 pkt - pozytywne oddziaływanie na dwie 
grupy defaworyzowane 

3 pkt - pozytywne oddziaływanie na 
jedną grupę defaworyzowaną 

0 pkt - brak oddziaływania na grupę 
defaworyzowaną  

 
         

Wniosek o przyznanie 
pomocy wraz załącznikami.  

Uzasadnienie zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru. 



pozytywnie wpływają na ich sytuację na rynku pracy 
(np. podniesienie kwalifikacji, kompetencji, rozwój osobisty 

 i zawodowy).  
 
Jeżeli operacja pozytywnie oddziałuje na jedną grupę 
defaworyzowaną przyznawane są 3 punkty, jeżeli na dwie 
grupy defaworyzowane to otrzymuje 6 punktów. 
 

VII. Promocja Wnioskodawca przewiduje promocję LGD i PROW poprzez 
wyeksponowanie informacji o dofinansowaniu oraz 
logotypów w formie innej niż tablica informacyjna. 
 
Przykładowe formy/kanały promocji, za które można 
otrzymać punkty: strona internetowa, materiały 
promocyjne, media, publikacje, w tym cyfrowe. 
 
Wnioskodawca, aby otrzymać punkty, powinien 
konkretnie wskazać, którą formę promocji zastosuje. Jeżeli 
promocja wymaga poniesienia kosztów należy uwzględnić 
to w zestawieniu wydatków lub planie  finansowym 
operacji. 

1 pkt - TAK          

0 pkt - NIE      

Wniosek o przyznanie 
pomocy wraz załącznikami.  

Uzasadnienie zgodności 
operacji z lokalnymi 
kryteriami wyboru. 
 
 

 

KRYTERIA DODATKOWE DOTYCZĄCE NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE PODEJMOWANIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Stworzenie miejsc 
pracy      

Operacja zakłada utworzenie miejsc pracy oraz 
utrzymanie ich przez okres trwałości projektu. 
Jako miejsce pracy należy rozumieć zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę. Nie wlicza się w to 
samozatrudnienie. 
 

9 pkt - zatrudnienie powyżej 1 etatu 
średniorocznie 

6 pkt - zatrudnienie w wymiarze do 1  
i powyżej ½ etatu średniorocznie 

Wniosek o przyznanie pomocy i 
biznesplan.  

Uzasadnienie zgodności operacji z 
lokalnymi kryteriami wyboru. 



Ilość punktów zależy od  wymiaru utworzonych miejsc 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie danych wykazanych we wniosku  
i biznesplanie.  

3 pkt - zatrudnienie w wymiarze do ½ 
etatu średniorocznie  

0 pkt - operacja nie zakłada utworzenia 
miejsc pracy  

II. Długotrwałe 
zameldowanie 

Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze LSR od 
co najmniej 6 miesięcy w okresie poprzedzającym 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

1 pkt - TAK 

0 pkt - NIE 

Zaświadczenie z właściwej 
ewidencji ludności o miejscu 
zameldowania na pobyt stały lub 
czasowy wystawione nie wcześniej 
niż miesiąc przed dniem złożenia 
wniosku. 

Uzasadnienie zgodności operacji  
z lokalnymi kryteriami wyboru. 

III. Solidarność 
podatkowa 

Wnioskodawca zadeklarował odprowadzanie  
podatku dochodowego na obszarze LSR (Urząd 
skarbowy w Kamieniu Pomorskim). 
 
Spełnienie kryterium należy potwierdzić: 

− Pierwszą stroną deklaracji za rok poprzedzający 
rok, w którym upływa termin składania wniosków 
o przyznanie pomocy wraz z potwierdzeniem 
złożenia albo 

− Zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym 
nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem 
wniosku albo  

− Zgłoszeniem aktualizacyjnym (np. formularz ZAP-
3) wraz z potwierdzeniem złożenia. 

 

1 pkt - TAK 

0 pkt - NIE 

Dokumenty złożone przez 
Wnioskodawcę. 

Uzasadnienie zgodności operacji  
z lokalnymi kryteriami wyboru. 



Wystarczy złożyć tylko jeden z powyższych 
dokumentów, aby potwierdzić spełnienie kryterium. 

IV. Pierwsza firma Punkty otrzymają wnioskodawcy, którzy nie 
prowadzili wcześniej jednoosobowej działalności 
gospodarczej. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEiDG). 

1 pkt - TAK 

0 pkt - NIE 

Dane w CEiDG. 

Uzasadnienie zgodności operacji  
z lokalnymi kryteriami wyboru. 

 

KRYTERIA DODATKOWE DOTYCZĄCE NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE ROZWIJANIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Stworzenie miejsc 
pracy    

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych 
miejsc pracy w ciągu całego okresu trwałości projektu 
ponad minimum wymagane dla danego typu operacji. 
Do wyliczeń stosuje się metodę RJR (Rocznych 
Jednostek Roboczych).  

10 pkt – operacja zakłada utworzenie 
powyżej 2 ½     etatów pracy 
średniorocznie ponad wymagane 
minimum 
8 pkt – operacja zakłada utworzenie 
powyżej 2 do 2 ½    etatów pracy 
średniorocznie ponad wymagane 
minimum 
6 pkt – operacja zakłada utworzenie 
powyżej 1 ½  do 2   etatów pracy 
średniorocznie ponad wymagane 
minimum 
4 pkt – operacja zakłada utworzenie 
powyżej 1 do 1 ½   etatu pracy 
średniorocznie ponad wymagane 
minimum 
3 pkt – operacja zakłada utworzenie 
powyżej ½  do 1 etatu pracy 

Wniosek o przyznanie pomocy i 
biznesplan.  

Uzasadnienie zgodności operacji z 
lokalnymi kryteriami wyboru. 



średniorocznie ponad wymagane 
minimum  
2 pkt – operacja zakłada utworzenie od 
¼ do ½ etatu pracy średniorocznie 
ponad wymagane minimum  
0 pkt – operacja nie zakłada utworzenia 
nowych miejsc pracy ponad wymagane 
minimum lub zakłada utworzenie 
poniżej ¼ etatu pracy średniorocznie 
ponad wymagane minimum  

II.  
Wnioskodawca 
prowadzi działalność 
gospodarczą na 
obszarze LSR od co 
najmniej 6 miesięcy  

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na 
obszarze LSR od co najmniej 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku. 
 
Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie 
wlicza się okresów zawieszenia działalności 
gospodarczej. 

2 pkt – TAK  

0 pkt - NIE 

Wypis z CEIDG / KRS. 

Uzasadnienie zgodności operacji z 
lokalnymi kryteriami wyboru. 
 

 
KRYTERIA DODATKOWE W ODNIESIENIU DO NABORÓW Z ZAKRESÓW: 

• ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ, 
• ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO, 

• PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH, 
• WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE 

OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH,  TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH   

 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Realizacja na terenie 
wsi 

Kryterium spełniają operacje, w których przynajmniej 
część działań odbędzie się na terenie miejscowości, 
która nie posiada praw miejskich lub statusu miasta. 

2 pkt – TAK  

0 pkt - NIE 

Wniosek o przyznanie pomocy 
wraz z załącznikami.  

Uzasadnienie zgodności operacji 
z lokalnymi kryteriami wyboru. 



KRYTERIA DODATKOWE W ODNIESIENIU DO NABORÓW Z ZAKRESU  

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Miejsce realizacji 
operacji  

Preferuje się operacje realizowane na terenie 
miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców.  
 
Do liczby mieszkańców wlicza się osoby zameldowane 
na pobyt stały i czasowy wg stanu na koniec roku, 
poprzedzającego rok złożenia wniosku. 
 
W przypadku gdy operacja realizowana jest w kilku 
miejscowościach punktacja zostaje przyznana, gdy 
każda z miejscowości wskazana jako miejsce realizacji 
operacji, zamieszkiwana jest przez nie więcej niż 5 tyś. 
mieszkańców.  

1 pkt - miejsce realizacji operacji  
w miejscowości zamieszkałej przez nie 
więcej niż 5 tys. mieszkańców  

0 pkt - miejsce realizacji operacji w 
miejscowości zamieszkałej przez 5 tys.  
i więcej mieszkańców 
 
 

Zaświadczenie z gminy 
potwierdzające liczbę 
mieszkańców miejscowości na 
terenie której będzie 
realizowana operacja na koniec 
roku, poprzedzającego rok 
złożenia wniosku.  

Uzasadnienie zgodności operacji 
z lokalnymi kryteriami wyboru. 

 


