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Lp. 

Kryterium 

 
Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 

Było Jest Było Jest 
Było 

Max. 

Jest 

Max 

3. 

Działalność, której 

dotyczy operacja 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej 

obszaru LGD – 1 pkt. 

Działalność, której 

dotyczy operacja nie 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej 

obszaru LGD – 0 pkt. 

Działalność, której 

dotyczy operacja 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty 

lub bazy: 

turystycznej/ 

lub gastronomicznej 

obszaru LGD 

albo 

rozwijana 

działalność 

przyczynia się do 

ochrony środowiska 

–  2 pkt. 

Działalność, której 

dotyczy operacja nie 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty 

lub bazy: 

turystycznej/ 

lub gastronomicznej 

obszaru LGD 

albo 

rozwijana 

działalność nie 

przyczynia się do 

ochrony środowiska 

– 0 pkt. 

Kryterium preferuje 

operacje, które 

przyczyniają się do 

powstawania nowych 

obiektów turystycznych, 

nowych przedsiębiorstw 

działających  

w branży turystycznej. 

Preferowane są również 

operacje wnoszące nową 

jakość do już istniejących 

zasobów turystycznych 

obszaru LSR i oferty 

turystycznej. 

Kryterium preferuje 

operacje, które 

przyczyniają się do 

powstawania obiektów 

turystycznych lub 

gastronomicznych oraz 

operacje dotyczące 

działalności 

przyczyniającej się do 

ochrony środowiska. 

 

Preferowane będą 

operacje realizowane  

w ramach sekcji I i E 

kodów PKD. 

 

 

 

1 

 

 

2 

W związku z wynikami 

analizy SWOT problemem 

kluczowym był 

niewystarczający rozwój 

infrastruktury turystycznej  

i „około turystycznej”. 

Preferowane więc będą 

operacje, które przyczyniają 

się do powstawania obiektów 

turystycznych lub 

gastronomicznych. 

Doprecyzowano opis 

kryterium wskazując sekcję  

I kodów PKD zgodnie 

z zapisami w LSR. 

Ponadto wnioski  

z przeprowadzonych 

konsultacji i analizy SWOT 

wskazywały na niską 

świadomość ekologiczną 

społeczności lokalnej  

i niewystarczającą dbałość  

w zakresie ochrony 

środowiska. Doprecyzowano 

opis kryterium wskazując 

sekcję E kodów PKD. 
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Lp. 

Kryterium 

 

Opis kryterium 
Ocena 

Uzasadnienie 

Było Jest Było Jest 
Było 

Max. 

Jest 

Max. 

4. 

Realizacja operacja 

przyczyni się do 

rozwoju infrastruktury 

rekreacyjnej i/lub 

sportowej – 1 pkt. 

Realizacja operacja nie 

przyczyni się do 

rozwoju infrastruktury 

rekreacyjnej i/lub 

sportowej – 0 pkt 

Realizacja operacja 

przyczyni się do 

rozwoju 

infrastruktury 

rekreacyjnej – 1 pkt. 

Realizacja operacja 

nie przyczyni się do 

rozwoju 

infrastruktury 

rekreacyjnej – 0 pkt 

 

Kryterium preferuje 

operacje, które 

przyczyniają się do 

powstawania nowych 

obiektów rekreacyjnych 

i/lub sportowych, nowych 

przedsiębiorstw 

działających 

w branży sportowo-

rekreacyjnej (np. usługi  

w zakresie wypożyczania 

sprzętu sportowo-

rekreacyjnego, obiekty 

sportowo-rekreacyjne np. 

siłownie, kluby fitness, 

korty tenisowe, 

działalność usługowa 

związana z poprawą 

kondycji fizycznej i inne 

o podobnym charakterze. 

Preferowane są również 

operacje wnoszące nową 

jakość do już istniejących 

zasobów sportowo-

rekreacyjnych obszaru 

LSR 

i oferty rekreacyjno-

sportowej 

Kryterium preferuje 

operacje, które 

przyczyniają się do 

powstawania nowych 

obiektów rekreacyjnych, 

nowych przedsiębiorstw 

działających w branży 

sportowo-rekreacyjnej 

(np. usługi w zakresie 

wypożyczania sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego, 

obiekty sportowo-

rekreacyjne np. 

siłownie, kluby fitness, 

korty tenisowe, 

działalność usługowa 

związana z poprawą 

kondycji fizycznej i inne 

o podobnym 

charakterze. 

Preferowane będą 

operacje realizowane  

w ramach sekcji R 

kodów PKD 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

W związku z wynikami 

analizy SWOT problemem 

kluczowym była niska 

dostępność do aktywnych 

form rekreacji. Opis 

kryterium doprecyzowano 

wskazując sekcję R kodów 

PKD zgodnie z zapisami  

w LSR w ramach opisu 

zintegrowania branż 

działalności gospodarczej  

w celu kompleksowej 

realizacji przedsięwzięć. 
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Lp. 

Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest 

Było 

Max. 

Jest 

Max. 

6. 

Realizacja operacji 

przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb 

grup 

defaworyzowanych 

wskazanych w LSR – 

1 pkt. 
Realizacja operacji nie 

przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb 

grup 

defaworyzowanych – 

0 pkt 

. 

Bez zmian 

Kryterium to preferuje 

operacje, które 

przyczyniają się do 

zaspokojenia 

określonych w LSR 

potrzeb i problemów 

grup zagrożonych 

wykluczeniem w 

odniesieniu do rynku 

pracy. Kryterium uważa 

się za spełnione, jeżeli 

realizacja operacji 

przyczyni się do 

zwiększenia włączenia 

gospodarczego tych 

osób, zapewnienie 

powrotu na rynek pracy 

osobom bezrobotnym lub 

biernym zawodowo 

poprzez ich zatrudnienie 

w ramach realizacji 

operacji – deklaracja 

wnioskodawcy. 

 

Kryterium to preferuje 

operacje, które 

przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych 

w LSR potrzeb  

i problemów grup 

zagrożonych 

wykluczeniem  

w odniesieniu do rynku 

pracy. Kryterium uważa 

się za spełnione, jeżeli 

realizacja operacji 

przyczyni się do 

zwiększenia włączenia 

gospodarczego tych osób, 

zapewnienie powrotu na 

rynek pracy: osobom 

długotrwale bezrobotnym, 

bezrobotnym lub biernym 

zawodowo osobom do 30 

roku życia, osobom 

bezrobotnym lub biernym 

zawodowo powyżej 50 

roku życia poprzez ich 

zatrudnienie  

w ramach realizacji 
operacji – deklaracja 

wnioskodawcy. 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Uszczegółowienie w zakresie 

identyfikacji grup 

defaworyzowanych 
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Lp. 

Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest 

Było 

Max. 

Jest 

Max. 

7. 

Operacja zawiera 

rozwiązania 

innowacyjne – 1 pkt. 

Operacja nie zawiera 

rozwiązań 

innowacyjnych – 0 pkt 

Operacja zawiera 

rozwiązania 

innowacyjne – 2 pkt. 

Operacja nie zawiera 

rozwiązań 

innowacyjnych – 0 

pkt 

 

Oceniane jest nowatorstwo 

w odniesieniu do obszaru 

LGD. Preferowane są 

operacje, które wpisują się 

w innowacyjne podejście 

określone w LSR, tj. 

wykorzystujące 

niepraktykowane do tej 

pory rozwiązania, 

nowatorskie i o wyższym 

standardzie wprowadzenia 

nowych produktów, metod  

i rodzajów produkcji  

i usług, wytwarzania  

i zarządzania lub nowego 

sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania 

istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, 

historycznych czy 

społecznych, zaspokojenie 

potrzeb, które były 

pomijane w 

dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych 

funkcji obszaru, nowy 

sposób angażowania 

społeczności lokalnej  

w rozwój (udowodnienie 

innowacyjności spoczywa 

na wnioskodawcy) 

 

 

Bez zmian 
 

1 

 

2 

 

Zasadne jest większe 

premiowanie rozwiązań 

innowacyjnych ze względu 

na możliwość rozwój 

nowych funkcji obszaru 
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Lp. 

Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest 

Było 

Max. 

Jest 

Max. 

8. 

Realizacja operacji 

wykorzystuje lokalne 

produkty  

- 2 pkt. 

Realizacja operacji nie 

wykorzystuje 

lokalnych produktów - 

0 pkt. 

Realizacja operacji 

wykorzystuje lokalne 

produkty  

- 2 pkt. 

Realizacja operacji 

nie wykorzystuje 

lokalnych produktów 

- 0 pkt. 

 

Preferuje się operacje, 

które przyczyniają się do 

rozwoju lokalnych 

produktów 

i usług lub podstawą 

zakładanej albo 

rozwijanej działalności 

są lokalne produkty 

żywnościowe 

pochodzenia rolniczego – 

wytwarzane na obszarze 

objętym LSR lub 

wprowadzenie takich 

produktów na rynek 

 

Preferuje się operacje, 

których podstawą 

zakładanej działalności 

są lokalne produkty 

żywnościowe 

pochodzenia rolniczego – 

wytwarzane na obszarze 

objętym LSR lub 

wprowadzenie takich 

produktów na rynek 

 

2 

 

2 

Po przeprowadzonej ocenie  

naboru 1/2016 - 

„Podejmowanie działalności 

gospodarczej” zauważono 

potrzebę doprecyzowania 

opisu kryterium, aby 

w kolejnych naborach 

wnioskodawcy nie mieli 

problemu z jego 

zdefiniowaniem. 

9. 

Realizacja operacji 

przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb 

osób starszych – 1 pkt. 

Realizacja operacji nie 

przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb 

osób starszych – 0 pkt. 

Realizacja operacji 

przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb 

osób starszych  

– 2 pkt. 

Realizacja operacji 

nie przyczynia się do 

zaspokojenia potrzeb 

osób starszych – 0 

pkt. 

Preferuje się operacje 

przyczyniające się do 

poprawy warunków 

życia osób starszych 

poprzez zwiększenie 

standardów opieki 

zdrowotnej i pomocy 

społecznej – dotyczy 

działalności 

fizjoterapeutycznej  

i opieki nad osobami 

starszymi 

 

Preferuje się operacje 

przyczyniające się do 

poprawy warunków 

życia osób starszych 

poprzez wykonywanie 

usług skierowanych do 

nich w zakresie 

zaspokajania potrzeb 

związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem oraz 

zwiększenie standardów 

opieki zdrowotnej  

i pomocy społecznej – 

 

1 

 

2 

 

Doprecyzowano opis 

kryterium wskazując sekcję 

kodów PKD zgodnie 

z zapisami w LSR w ramach 

opisu zintegrowania branż 

działalności gospodarczej  

w celu kompleksowej 

realizacji przedsięwzięć. 

Dodatkowo, w związku  

z tym, że osoby starsze są 

jedną z grup 

defaworyzowanych  

w ramach LSR zwiększono 
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dotyczy działalności 

fizjoterapeutycznej  

i opieki nad osobami 

starszymi. Preferowane 

będą operacje 

realizowane w ramach 

sekcji Q:  dział 86 – 

grupa 86.9, dział 87 i 88 

kodów PKD oraz takie, 

gdzie wnioskodawca w 

biznesplanie (pkt. 3.2, 

4.2 i 9.1) wykaże 

usługi/produkty/towary 

skierowane do osób 

starszych. 

 

liczbę możliwych punktów 

do uzyskania, również poza 

wskazaną sekcją, jeżeli 

wnioskodawca wykaże, iż  

w ramach uruchomionej 

działalności świadczył będzie 

usługi lub dostarczał towary 

lub produkty, dedykowane 

osobom starszym. 

SUMA PUNKTÓW 20 23  

Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które uzyskały ocenę końcową wynoszącą 

co najmniej 6 punktów 
20 23  

 

 


