
Lokalne kryteria wyboru operacji – merytoryczne dla przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno – promocyjne dotyczące obszaru 

LSR 

 

Opis 
Maks. 
liczba 

pkt 
Opis kryterium 

Sposób weryfikacji i 
sposób 

oceny/punktowania 

Uwagi 

2.2.1 Działania informacyjno  –  promocyjne dotyczące obszaru LSR  

1 Wnioskodawca przewidział wykorzystanie logotypu LGD zgodnie 
z wytycznymi. 
 

10 

Kryterium premiować 
będzie operacje, które 
zakładają 
wykorzystanie 
logotypu LGD Pałuki 
– Wspólna Sprawa 
przez okres trwania 
projektu oraz po jego 
zakończeniu np. 
poprzez umieszczenie 
w miejscu realizacji 
operacji tablicy 
informacyjnej, 
umieszczenie 
logotypu na 
materiałach 
drukowanych 
związanych z 
realizacją operacji. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
- 10 punktów za wskazany 
we wniosku sposób i 
rodzaj wykorzystania 
logotypu 
lub 
- 0 punktów jeśli 
wnioskodawca nie 
przewidział wykorzystania 
logotypu lub nie wskazał 
konkretnego sposobu 
wykorzystania logotypu 
lub nie wskazał 
konkretnego sposobu 
wykorzystania logotypu. 
 
Wytyczne dotyczą „Księgi 
wizualizacji znaku PROW 
2014-2020” 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

Kryterium 
horyzontalne 



2 Wnioskodawca przewidział wykorzystywanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska i/lub podnoszeniu poziomu 
świadomości ekologicznej. 
 
 

2 

Kryterium premiować 
będzie operacje, w 
których 
wnioskodawca 
wykaże się 
świadomym 
działaniem na rzecz 
poprawy stanu 
środowiska 
naturalnego na 
obszarze objętym 
LSR, a sama operacja 
w znaczny sposób 
przyczyni się do 
ochrony środowiska. 
Kryterium 
rekomendowane 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie oraz 
oświadczenie. 
Oświadczenie winno 
stanowić odrębny 
dokument załączony do 
wniosku. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
 
- 2 punkty za wskazanie:  
kosztów na poziomie co 
najmniej 10.000 zł łącznie 
(wskazanie konkretnych 
pozycji z zestawienia 
rzeczowo-
finansowego/kosztorysu 
wraz z uzasadnieniem) 
 
i/lub 
 
uzasadnienia na 
potwierdzenie, iż 
charakter działań 
związanej z operacją 
przyczyni się do ochrony 
środowiska 
 
lub 
 
- 0 punktów za brak 
spełnienia warunków. 
 
Punktów nie przyznaje się 
również w przypadku 
braku oświadczenia jako 

Kryterium 
horyzontalne 



odrębnego załącznika lub 
w przypadku załączenia 
oświadczenia o 
nieprawidłowej lub 
niekompletnej treści lub 
gdy ze względu na 
subiektywną ocenę, 
członek rady uznał zapisy 
zawarte w oświadczeniu 
za niewystarczające lub 
odmówi im wiarygodności.  
 
 
Ocena jest subiektywną 
oceną każdego członka 
Rady. 
 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

3 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie 
organizowanym przez LGD w ramach danego naboru wniosków. 

8 

Kryterium premiować 
będzie 
wnioskodawców, 
którzy poprzez udział 
w szkoleniu 
dotyczącym naboru 
lub uzyskane 
doradztwo podnieśli 
swoja wiedzę i 
kompetencje co 
przełoży się na jakość 
projektów. 

Weryfikacja: Listy 
obecności ze 
szkoleń/oświadczenie o 
odbytym doradztwie w 
biurze LGD. Oświadczenia 
i listy obecności są 
wewnętrznymi 
dokumentami LGD. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób:  
- 8 punktów za 
potwierdzone przez LGD 
Pałuki – Wspólna Sprawa 
uczestnictwo w szkoleniu 
lub skorzystanie z 
doradztwa udzielonego 
przez LGD Pałuki – 

Kryterium 
horyzontalne 



Wspólna Sprawa 
Weryfikacja spełnienia 
kryterium następuje w 
oparciu o oświadczenie z 
udzielonego doradztwa 
lub listy obecności ze 
szkolenia związanego z 
naborem wniosków. 
 
lub  
 
- 0 punktów za brak 
spełnienia warunku. 
 
Z doradztwa korzysta 
wnioskodawca lub 
pełnomocnik lub osoba 
wskazana we wniosku 
jako osoba do kontaktu. 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

4 Wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu własnego na 
poziomie wyższym niż wymagany w ogłoszeniu o naborze 
wniosków: 
- o więcej niż 5 ale max 15 punktów proc. – 2 pkt. 
- o więcej niż 15 ale max 25 punktów proc. – 5 pkt 
- o więcej niż 25 punktów proc. – 7 pkt. 

7 

Kryterium będzie 
promowało projekty, 
w ramach których 
wnioskodawca założy 
wkład finansowy 
wyższy od 
wymaganego 
minimum 
wynikającego z 
zapisów zawartych w 
ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie. Kryterium 
oceniane będzie na 
podstawie montażu 
finansowego 
zastosowanego w 
projekcie. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
- wkład własny równy 
minimalnemu lub wyższy 
maksymalnie o 5 punktów 
procentowych od 
minimalnego - 0 pkt. 

Kryterium 
horyzontalne 
 
Kryterium 
rozstrzygające 1. 



lub 
-  wkład własny wyższy niż 
wymagany o więcej niż 5 
punktów procentowych, 
ale maksymalnie o 15 
punktów procentowych -  
2 pkt 
lub 
- wkład własny wyższy niż 
wymagany o więcej niż 15 
punktów procentowych, 
ale maksymalnie o 25 
punktów procentowych - 5  
pkt 
lub 
- wkład własny wyższy niż 
wymagany o więcej niż 25 
punktów procentowych - 7 
pkt 
 
Punktacja nie może 
przekroczyć 7 punktów. 
 
Wkład własny wyższy niż 
wymagany (nadwyżkę) 
oblicza się jako różnicę 
pomiędzy maksymalnym 
poziomem dofinansowania 
dla danego typu 
wnioskodawcy a 
poziomem dofinansowania 
wnioskowanym przez 
wnioskodawcę.  
 
Sposób obliczania 
nadwyżki wkładu 
własnego: 
 
koszty kwalifikowalne - 



100% 
wnioskowany poziom 
dofinansowania (%)  
 
Maksymalny poziom 
dofinansowania 
przypisany do typu 
wnioskodawcy (95% lub 
70% lub 63,63%) - x = 
nadwyżka wkładu 
własnego wyrażona w 
punktach procentowych. 
 

5 Realizacja działań odbędzie się w partnerstwie: 
- z 1 partnerem – 4 pkt, 
- z 2 partnerami – 9 pkt. 
 

9 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, 
które w celu realizacji 
zadania angażować 
będą różne podmioty, 
co przełoży się na 
zdobycie 
doświadczenia przez 
strony. 

Weryfikacja: Dokumenty 
przedstawione przez 
wnioskodawcę: umowa 
partnerstwa.  
 
Punkty przyznaje się, jeśli: 
zawarta została umowa 
partnerstwa, zawierająca 
dane umożliwiające 
weryfikację partnera 
(numer wpisu do 
Krajowego Rejestru 
Sądowego i/lub Numer 
Identyfikacji Podatkowej; 
wnioskodawca 
szczegółowo opisał 
obowiązki partnera 
wynikające ze specyfiki 
projektu.  
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
-  umowa z 1 partnerem – 
4 pkt 
lub 

Kryterium 
specyficzne 



- umowy z  2 partnerami – 
9 pkt 
lub 
- brak umów - 0 pkt. 
 
Punktacja nie może 
przekroczyć 9 punktów. 

6 Zasięg działań projektowych obejmuje obszar: 
- 2 gmin - 3 pkt,  
- 3 gmin - 6 pkt,  
- całego obszaru LGD - 9 pkt. 
 
  

9 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, 
które swoim 
zasięgiem obejmą jak 
największy, bądź cały, 
obszar LSR w celu 
zintegrowania 
obszaru. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punkty przyznaje się, jeśli 
Wnioskodawca opisał i 
uzasadnił objęcie 
projektem określonego 
obszaru w kontekście 
zaplanowanych działań i 
celów. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
- obszar 1 gminy – 0 pkt. 
lub 
- obszar 2 gmin - 3 pkt  
lub 
- obszar 3 gmin - 6 pkt  
lub 
- cały obszar LGD - 9 pkt. 
 
Punktacja nie może 
przekroczyć 9 punktów. 

Kryterium 
specyficzne 
 
Kryterium 
rozstrzygające 2. 

7 Projekt zakłada przygotowanie materiałów, co najmniej 
dwujęzycznych. 
 
 
  

12 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, 
które przyczynia się 
do rozpropagowania 
terenu/usług/podmiotó
w objętego LSR 
wśród zagranicznych 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punkty przyznaje się, jeśli 
wnioskodawca uwzględnił 
tłumaczenie materiałów 

Kryterium 
specyficzne 



turystów. promocyjnych na język 
obcy, w tym uzasadnił 
wybór języka obcego w 
kontekście 
zaplanowanych działań i 
celów projektu. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
- 12 punktów za materiały 
co najmniej dwujęzyczne i 
uzasadnienie wyboru 
lub  
- 0 punktów za brak 
materiałów  
dwujęzycznych lub brak 
uzasadnienia wyboru. 
 
 

8 W projekcie zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze 
lub historyczne lub kulturowe. 
 
  

15 

Kryterium premiować 
będzie odrębność 
historyczną, kulturową  
oraz przyrodniczą 
obszaru objętego LSR 
wykazaną we 
wniosku. 

Weryfikacja: Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
Punkty przyznaje się za 
wykorzystanie ww. 
zasobów w kontekście 
zaplanowanych działań i 
celów projektu w sposób 
innowacyjny opisany w 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014-2020 oraz 
szczegółowy opis w jaki 
sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia 
spełniają tę definicję w 
kontekście 
zaplanowanego projektu. 
 
Punktacja przyznawana 

Kryterium 
specyficzne 
 
Kryterium 
rozstrzygające 3. 



będzie w następujący 
sposób: 
- 15 punktów za 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów kulturowych i/lub 
historycznych i/lub 
przyrodniczych w sposób 
wymieniony wyżej i opis, 
w jaki sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia 
spełniają tę definicję w 
kontekście 
zaplanowanego projektu 
 lub 
- 0 punktów za brak 
wykorzystania ww. 
zasobów lub brak opisu, w 
jaki sposób wybrane 
techniki/metody/narzędzia 
spełniają tę definicję w 
kontekście 
zaplanowanego projektu. 
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

9 Wnioskodawca wyeksponuje w stworzonych materiałach 
promocyjnych/w nazwie wydarzenia nazwę regionu – Pałuki. 
 

20 

Kryterium premiować 
będzie te operacje, 
które przyczynią się w 
jak największym 
stopniu do 
uświadomienia 
mieszkańcom oraz 
osobom spoza Pałuk 
odrębności kulturowej 
poprzez 
wykorzystywanie 
nazwy regionu w 
materiałach 
promocyjnych lub w 

Weryfikacja; Informacje 
zawarte we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punktacja przyznawana 
będzie w następujący 
sposób: 
- 20 punktów za 
wyeksponowanie nazwy 
„Pałuki” na materiałach 
promocyjnych/w nazwie 
wydarzenia i opis we 
wniosku o 
dofinansowanie, w jaki 

Kryterium 
specyficzne 



nazwie wydarzenia. sposób marka Pałuki 
zostanie wykorzystana 
lub 
- 0 punktów jeśli 
wnioskodawca nie 
przewiduje eksponowania 
nazwy „Pałuki” lub nie 
opisał w jaki sposób to 
uczyni.  
 
Punktów pośrednich nie 
przyznaje się. 

RAZEM 92   

Minimum punktowe: 46 


