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Załącznik nr 2  
OGŁOSZENIE NR 2/2018/G 

 

KRYTERIA WYBORU  
1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz 

wzmacnianie tożsamości lokalnej 
 

Zakres 

ZAKRES WSPARCIA  

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych 
zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej, wdrażane w ramach 
zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570)  

zmienionego rozporządzeniem z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Poz. 861) 

Zadania możliwe do 
wsparcia w ramach  
ogłoszenia 02/20187/G 

1) Projekty dotyczące wyposażenia organizacji tj.:  
- zakup strojów regionalnych,  
- zakup instrumentów muzycznych,  
- zakup rekwizytów i wyposażenia służącego zachowaniu kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru 

PLGR oraz wzmacnianiu tożsamości lokalnej, 
2) Przygotowanie i druk publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego/tożsamości lokalnej obszaru 

PLGR. 
3) Organizacja wydarzeń w zakresie promocji lokalnych produktów typu: jarmark, targ, warsztaty 

wyłącznie w połączeniu z rejestracją produktu/produktów na liście Produktów Tradycyjnych 
prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Marszałkiem Województwa 
Pomorskiego. 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI 
Produktu: 
Liczba operacji na rzecz zachowania, wzmocnienia i 
promocji lokalnego dziedzictwa i kultury 

Rezultatu: 
Liczba podmiotów zaangażowanych  
w kultywowanie lokalnego dziedzictwa  
i tożsamości w ramach LSR   
Liczba produktów tradycyjnych z obszaru 
PLGR zarejestrowanych w bazie woj. 
pomorskiego  

KRYTERIA W RAMACH OCENY ZGODNOŚCI 

Kryterium Definicja / opis Ocena Uzasadnienie 

Miejsce i terminie złożenia 
wniosków 

Wniosek został złożony w miejscu i terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze  wniosków nr. 
2/2018/G, 

Tak Nie 
 
 
 

Zgodność z zakresem 
tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o 
naborze  wniosków  

Zakres tematyczny zadania określonego we wniosku 
jest zgodny z wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków nr. 2/2018/G, 

Tak Nie  

Dodatkowe warunki 
udzielenia wsparcia 

Wnioskodawca wykazał spełnienie dodatkowych 
warunków udzielenia wsparcia w tym kryteria dostępu 
odnoszące się do podmiotu uprawnionego do 
uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu 

 do uzyskania wsparcia uprawniona jest organizacja 

pozarządowa posiadająca osobowość prawną i 

nieprowadząca działalności gospodarczej, 

 zakres grantu jest zgodny z wskazanymi w 

ogłoszeniu typami zadań kwalifikującymi się do 

wsparcia w ramach projektu grantowego. 

 Wymagana wysokość wkładu własnego wynosi min. 

5% kosztów kwalifikowalnych 

 Wnioskowana kwota grantu nie przekracza 20 000 zł  

Tak Nie  
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Operacja zakłada realizację 
celów głównych i 
szczegółowych LSR, 
poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR 
wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 
jednego wskaźnika produktu określonego w LSR dla 
celu szczegółowego nr 1.3 Poprawa atrakcyjności 
osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu 
wolnego oraz rozwijanie innowacyjnej oferty 
turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru 
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr 1.3.3 Inicjatywy 
lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania 
unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa 
kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej.  
 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 
jednego wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla 
celu szczegółowego nr 1.3 Poprawa atrakcyjności 
osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu 
wolnego oraz rozwijanie innowacyjnej oferty 
turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru 
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr 1.3.3 Inicjatywy 
lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania 
unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa 
kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej 

Tak Nie  

Weryfikacja zgodności 
grantobiorcy z warunkami 
przyznania pomocy 
określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 – 2020 

O powierzenie grantu ubiega się podmiot, który spełnia 
warunki przyznania pomocy określone w PROW na 
lata 2014-2020  
 
- Weryfikacja odbywa się  zgodnie z wzorem 5a na 
podstawie załącznika nr 3 do Wytycznych MRiRW w 
zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania 
przez lokalne grupy działania zadań związanych z 
realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, dotyczącego weryfikacji zgodności 
grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich 
na lata  2014-2020 – wzór 5a 
 

Tak Nie  

Projekt grantowy jest 
przygotowany do realizacji 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
a) operację, która posiada aktualne prawomocne 
pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych 
lub prawomocne pozwolenie wodno-prawne i kopia z 
pieczęcią właściwego organu o ostateczności powyższej 
decyzji została załączona do wniosku, a dla pozostałych 
przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono po 2 
oferty aktualne* na dzień złożenia wniosku, 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku, 
b) operację, która zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, a dla 
przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 
oferty aktualne na dzień złożenia wniosku 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 
dokumenty zostały załączone do wniosku. 
 
* wymagane jest aby oferty zakresem ilościowym odpowiadały 
zakresowi określonemu we wniosku o przyznanie pomocy, a 
wartość z jednej/wybranej oferty została ujęta w zestawieniu 
rzeczowo finansowym  wniosku 
 

Tak Nie  

Końcowa ocena 
zgodności z LSR.  
 

Projekt jest zgodny z LSR. Tak Nie  
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Ustalenie kwoty wsparcia  

Lp.  TAK NIE 

1. Wnioskowana kwota pomocy we wniosku o powierzenie grantu odpowiada warunkom 
określonym w LSR i w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu  

  

Operacja spełnia kryteria dostępu     Tak  Nie  

* zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w części I karty oceny nie zostało spełnione, 

co stanowi podstawę do zmniejszenia kwoty wsparcia 

 

2. 
Zmniejszono kwotę pomocy dla wniosku o powierzenie grantu  

TAK N/D 

  

Operacja spełnia kryteria dostępu     Tak  

 
 

KRYTERIA WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. Konsultacje PLGR 

Punktacja: 
0; 3; 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Grantobiorca konsultował wniosek o powierzenie grantu z pracownikami Biura 
PLGR: 
1. Minimum 2 konsultacje mailowe lub/i konsultacje stacjonarne w Biurze PLGR 

(informacje z korespondencji mailowej i kart doradztwa) – 5 pkt. 
2. Minimum 1 konsultacja mailowa lub konsultacja stacjonarna w Biurze PLGR 

(informacje z korespondencji mailowej i kart doradztwa) – 3 pkt. 
3. Brak konsultacji wniosku o powierzenie grantu z pracownikami Biura PLGR lub 

brak możliwości udokumentowania tego faktu (np. rozmowa telefoniczna). 
Aby otrzymać punkty w tej kategorii należy opisać sposoby konsultowania wniosku z 
pracownikami Biura i załączyć korespondencję mailową. 

2. 
Oddziaływanie 
projektu  

Punktacja:  
0; 3; 7; 10  
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja realizowana jest na obszarze: 

a) 2 gmin obszaru objętego LSR – 3 pkt. 
b) 3 gmin obszaru objętego LSR – 7 pkt. 
c) wszystkich gmin obszaru objętego LSR – 10 pkt. 

2. Realizowana jest na obszarze 1 gminy – 0 pkt. 

3.  

Wpływ wartości 
wskaźników rezultatu  
przyjętych w projekcie 
na osiągnięcie 
wskaźników realizacji 
LSR 

Punktacja:  
0; 2; 12; 17, 

20  
Max 20 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR wskaźników rezultatu 
zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu operacji z 
wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku. 
1. Liczba podmiotów zaangażowanych w kultywowanie lokalnego dziedzictwa 
i tożsamości w ramach projektu ( parterów projektu ): 
a) od 2 do 3 – 2 pkt. 
b) od 4 – 5 pkt. 
2. Liczba produktów tradycyjnych zarejestrowanych w ramach działań 
wdrożonych w ramach projektu: 
a) minimum 1 produkt – 15 pkt. 
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie wykazano 
wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, ich realność 
osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie 
wskaźników realizacji LSR. Preferuje się operacje, które w opisie zadania we wniosku 
w sposób mierzalny i realny wskażą osiągnięcie rezultatu zgodne z danym 
przedsięwzięciem 

4.  
Promocja podejścia 
oddolnego  

Punktacja:  0 
lub 5 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Zadeklarowano sposób  informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka.  
1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi oraz zakładać 

będzie informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR – 5 pkt. 

2. Brak informacji o sposobie promocji  realizacji operacji ze środków pozyskanych 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR - 0 pkt. 
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5. 
Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0; 3; 8; 15 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
a) od 5 000,00 – 10 000,00  PLN - 15 pkt, 
b) od 10 000,01 tys. do 20 000,00 PLN - 8 pkt, 
c) od 20 000,01 tys. do 35 000,00 PLN - 3 pkt. 
d) powyżej 35 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. 

Liczba składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na dany 
konkurs 

Punktacja 0 
lub 5 
Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu - 

5 pkt. 
2.  Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego 
konkursu – 0 pkt. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

7. Adekwatność 

Punktacja: 0; 
5; 10 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Operacja odpowiada na jasno zidentyfikowaną potrzebę ważną dla społeczności 
lokalnej obszaru PLGR: 

1. Grantobiorca zidentyfikował potrzebę i poparł ją wiarygodnymi 
argumentami, danymi statystycznymi i liczbowymi – 10 pkt; 

2. Grantobiorca zidentyfikował potrzebę i ją uwiarygodnił – 5 pkt.; 
3. Grantobiorca nie zidentyfikował potrzeby lub nie poparł jej wiarygodnymi 

argumentami – 0 pkt. 

8. 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 
zidentyfikowaną w 
LSR 

Punktacja:  
0; 5; 10; 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja  oddziałuje pozytywnie na: dzieci i młodzież, osoby starsze i 
osoby niepełnosprawne – grupy defaworyzowane w LSR.: 
a) pozytywne oddziaływanie operacji na dwie ze zidentyfikowanych grup 
defaworyzowanych na obszarze LSR - 10 pkt, 
b) pozytywne oddziaływanie operacji na jedną ze zidentyfikowanych grup 
defaworyzowanych na obszarze LSR - 5 pkt. 
2. Operacja  ma charakter nieoddziaływujący na w/w grupy defaworyzowane 
na obszarze LSR lub w sposób niewystarczający został przedstawiony sposób 
osiągnięcia kryterium - 0 pkt. 
 
Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku w sposób 
mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się przedsięwzięcia w preferowaną 
kategorię 

9. 
Racjonalność i 
rzetelność budżetu 

Punktacja: 0; 
10; 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Grantobiorca wyjaśnił zasadność wydatków ponoszonych w ramach 

operacji grantowej oraz wiarygodnie udokumentował ich wysokość – 10 
pkt. 

2. Grantobiorca nie wyjaśnił lub niewystarczająco wyjaśnił zasadność 
wydatków  ponoszonych w ramach operacji grantowej lub/i  niewłaściwie 
udokumentował ich wysokość – 0 pkt. 

10. 
Wsparcie finansowe 
sektora gospodarczego 

Punktacja: 0; 
10; 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Grantobiorca deklaruje we wniosku  o powierzenie grantu wsparcie 

finansowe podmiotu / podmiotów sektora gospodarczego w wysokości co 
najmniej 5% kosztów kwalifikowanych projektu – 10 pkt. 

2. Grantobiorca nie przewiduje wsparcia finansowego podmiotu / podmiotów 
sektora gospodarczego w wysokości co najmniej 5% kosztów 
kwalifikowanych projektu – 0 pkt. 

 
Minimalna liczba punktów jaką projekt musi uzyskać w ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru  – 40% 
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