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JACY JESTEŚMY I CO NAS OTACZA? 
 

Kto? Co? 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju jest lokalną grupą działania (LGD), 

która realizuje lokalną strategię rozwoju (LSR) pt. „WŁĄCZ się w WIR dla ROZWOJU” 

współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.  

Jesteśmy dobrowolnym, trwałym, niezależnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i 

prawnych. Celem naszej działalności jest mobilizowanie mieszkańców do aktywnego 

włączenia się w proces rozwoju gospodarczego czternastu gmin województwa 

zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach. 

POWIAT STARGARDZKI: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara 

Dąbrowa, Stargard, Suchań 

POWIAT PYRZYCKI: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice 

POWIAT GRYFIŃSKI: Stare Czarnowo 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju obejmuje swoim zasięgiem terytorium 

o powierzchni 2094 km2 zamieszkałe przez 84 361 osób. 

Będziemy ogłaszać konkursy, wybierać i wspierać najlepsze Wasze pomysły na rozwój, aby 

osiągnąć cele wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Będziemy dzielić się z 

Wami wiedzą, informować, aktywizować i promować nasz obszar poprzez szkolenia, 

imprezy, publikacje oraz projekty współpracy realizowane w kraju i za granicą. 

NASZA WIZYTÓWKA 
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Gdzie? 
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Dlaczego? 
 

DIAGNOZA OBSZARU 

Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości 

 średnia liczba podmiotów zarejestrowanych na obszarze LGD jest niższa niż w 

województwie zachodniopomorskim,  

 mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników stanowią na obszarze LGD 

ponad 90% podmiotów gospodarki narodowej i wykazują tendencje wzrostową,  

 najwięcej nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw jest w powiecie stargardzkim, co 

wynika z sąsiedztwa aglomeracji Szczecin-Stargard, a najmniej na obszarze typowo 

rolniczych gmin powiatu pyrzyckiego,  

 ze względu na jakość gleb i udział użytków rolnych w strukturze powierzchni (63,2%), 

rolnictwo ma decydujący wpływ na rozwój gospodarczy,  

 gospodarka rybacka to znaczący potencjał produkcyjny. Łączna produkcja w ramach 

gospodarki stawowej oraz odłowiona w publicznych śródlądowych wodach 

powierzchniowych wynosi blisko 221 ton o wartości ok. 5 300 000 zł. 

Rynek pracy  

 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2013 r. 

wynosił dla kraju 8,8%, dla województwa zachodniopomorskiego 10,0% natomiast dla 

obszaru LGD jest wyższy i wynosi 11,3%, 

  bezrobocie w zbliżonym stopniu dotyka wszystkie gminy obszaru LGD leżące poza 

aglomeracją Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – SOM,  

 najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej.  

Działalność sektora społecznego  

 na obszarze 14 gmin Stowarzyszenia „WIR” działa 247 organizacji formalnych i 

nieformalnych. Wiele z nich ma doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne, niektóre 

organizacje korzystają z dotacji krajowych i gminnych,  

 organizacje w większości przypadków nie prowadzą działalności gospodarczej, a głównym 

ich celem jest działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna na rzecz mieszkańców.  

Problemy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia 

społecznego oraz skala zjawisk  

 wśród gmin członkowskich Stowarzyszenia osiem znajduje się w specjalnej strefie włączenia 

(SSW – obszar o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno – 

gospodarczego w co najmniej 3 obszarach problemowych: demografia, infrastruktura 
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techniczna, dostępność do usług publicznych, potencjał gospodarczy, problemy 

popegeerowskie, ubóstwo – sześć gmin w przedziale 5-6 deficytów) co stanowi 55,1 %,  

 na obszarze LGR największa liczba deficytów dotyczy: dostępności do usług publicznych – 

71% gmin, infrastruktury technicznej i potencjału gospodarczego – po 64% gmin oraz 

ubóstwa – 50% gmin,  

 na obszarze LGD średnio 16,2% osób w gospodarstwach domowych korzysta z pomocy 

społecznej w stosunku do ludności ogółem i jest to o 6,5% więcej niż w województwie 

zachodniopomorskim, gdzie średnio z pomocy korzysta 9,7% osób, 

 obszar LGD ma potencjał do rozwoju turystycznego, ale jest on niedostatecznie wyposażony 

w infrastrukturę turystyczną; charakteryzuje się słabą promocją.  
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DOKĄD ZMIERZAMY? 

Zestawienie celów głównych, szczegółowych i przedsięwzięć jest wynikiem analizy SWOT i analizy 

problemów i oczekiwań mieszkańców oraz priorytetów wynikających z programów Unii Europejskiej.  

 

Cele ogólne Cele 

szczegółowe 

Przedsięwzięcia/wskaźniki 
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1.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarach zależnych od rybactwa/liczba wspartych 

przedsiębiorstw 

1.1.2. Wspieranie rozwoju mikro i małej 

przedsiębiorczości/ liczba wspartych przedsiębiorstw 

1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności 

rybaków lub podejmowanie działalności/liczba 

wspartych przedsiębiorstw 

1.1.4. Wspieranie włączenia społecznego i 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród grup 

defaworyzowanych/liczba utworzonych nowych 

mikroprzedsiębiorstw 

1.1.5. Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw 

przedsiębiorców/liczba szkoleń/warsztatów 

1.1.6. Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw 

przedsiębiorców z obszarów zależnych od rybactwa/ 

liczba szkoleń/warsztatów 
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1.2.1. „WIR w sieci” Wspieranie współpracy sektora 

publicznego z podmiotami społeczno- gospodarczymi/ 

liczba szkoleń 

1.2.2. Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach 

historycznie związanych z tradycjami 

rybackimi/liczba inwestycji związanych z tworzeniem, 

rozwijaniem, wyposażeniem publicznej infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej 

1.2.3. Kształtowanie postaw innowacyjnych i 

proekologicznych/liczba konkursów; liczba 

innowacyjnych form promowania dziedzictwa; liczba 

szkoleń 

1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i 

usuwanie skutków antropopresji, walka z 

kłusownictwem/liczba podmiotów wyposażonych w 

sprzęt do walki z kłusownictwem 

1.2.5. Renowacja obiektów zabytkowych, 

historycznych i cennych przyrodniczo na „Szlaku 

dziedzictwa historyczno-przyrodniczego”/liczba 

odrestaurowanych obiektów zabytkowych i 

przyrodniczych 
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Cele ogólne Cele 

szczegółowe 

Przedsięwzięcia/wskaźniki 
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2.1.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej 

infrastruktury kulturalnej/liczba wybudowanych, 

przebudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej 

2.1.2. „Akademia Wolnego Czasu”/liczba udzielonych 

grantów 

2.1.3. Powrót do tradycji/ liczba udzielonych grantów 

2.1.4. Młodzieżowa Akademia Komunikacji/liczba 

LGD uczestniczących w projekcie współpracy 
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2.2.1. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej/liczba wybudowanych, 

wyposażonych obiektów infrastruktury rekreacyjno-

sportowej 

2.2.2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – działania 

promujące zdrowy tryb życia/liczba imprez sportowo-

rekreacyjnych 
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2.3.1. Bogactwo naszych jezior – promocja obszarów 

historycznie związanych z rybactwem/liczba LGD 

uczestniczących w projekcie współpracy 

2.3.2. Polskie Trasy.pl/liczba LGD uczestniczących w 

projekcie współpracy 

2.3.3. „WIR w promocji i informacji”/liczba 

publikacji, liczba spotów radiowy, liczba artykułów 

prasowych, liczba stron internetowych, liczba 

dedykowanych zakładek dla beneficjentów, liczba 

wpisów na portalach społecznościowych, liczba ulotek 

informacyjnych, liczba konferencji, liczba kompletów 

materiałów informacyjno-promocyjnych, liczba 

konkursów „Znasz li swój WIR”, liczba edycji 

wydanych kalendarzy, liczba kompletów gadżetów, 

liczba szkoleń, liczba przeprowadzonych ewaluacji. 

 

Kolorem niebieskim oznaczono przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Rybactwo i Morze. 

Kolorem zielonym oznaczono przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju oparty jest o dwa fundusze tj .EFRROW i EFMR, wyznaczono 

linię demarkacyjną pomiędzy nimi, przypisując budżet do poszczególnych przedsięwzięć. Funduszem 

wiodącym jest EFRROW. 
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JAK SIĘ TAM DOSTAĆ? 

 

Dla kogo? 

Sektor publiczny – gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury 

oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w 

celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców. 

Sektor społeczny – organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty 

prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, także związki zawodowe i organizacje pracodawców, 

organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie 

(Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.) oraz mieszkańcy. 

O pomoc może ubiegać się podmiot, który: 

1) jest osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba 

fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 2 

lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, 

d) ma miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność, wpisanym do CEIDG, 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje 

działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej,  

2) jest osobą prawną z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba lub oddział tej osoby znajduje się 

na obszarze LSR, 

3) jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, której siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR. 

Pomoc przyznawana jest, jeżeli podmiot spełnia powyższe 

warunki, oraz: 

1) wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków kwalifikowane 

przyznanie płatności zwany „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli: 
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a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych 

(oprócz operacji realizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację 

pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową, jeżeli wydatki współfinansowane 

przez EFRROW nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego). 

b) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze 

objętym LSR, 

c) inwestycja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 

podmiotu lub podmiot ubiegający się o pomoc posiada udokumentowane prawo do 

dysponowania nieruchomością przez okres trwałości operacji, 

d) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach zgodnie z zestawieniem rzeczowo-

finansowym, a wniosek o płatność końcową po zrealizowaniu całej operacji zostanie złożony 

w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.12.2022 r., 

e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł, 

f) podmiot posiada doświadczenie, lub zasoby, lub kwalifikacje jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

2) wniosek sporządzony jest na formularzu opracowanych przez ARiMR 

Koszty kwalifikowalne: 

1) ogólne do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych np. honoraria architektów, inżynierów, 

opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i 

gospodarczego, w tym studia wykonalności, 

2) zakupu robót budowlanych lub usług, 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego lub zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, lub używanych maszyn lub wyposażenia w 

przypadku eksponatów, 

6) zakupu środków transportu do 30% kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem zakupu 

samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

7) zakupu innych rzeczy niż w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

8) wynagrodzenia i pochodne w przypadku: inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub wspierania 

współpracy między podmiotami  wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze LSR: w 

ramach krótkich łańcuchów dostaw (ograniczona liczba podmiotów gospodarczych 

zaangażowanych we współpracę, przynosząca lokalny rozwój gospodarczy oraz 

charakteryzująca się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, 
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podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami); świadczeń usług 

turystycznych; rozwijania rynków zbytu produktów i usług. 

9) podatek VAT, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania. 

Koszty kwalifikowalne są uznawane, jeżeli poniesione zostały: 

1) od dnia zawarcia umowy, a koszty ogólne od dnia 1.01.2014 r., 

2) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, gdy te przepisy mają zastosowanie,  

3) jeżeli przepisy o zamówieniach publicznych nie mają zastosowania, wówczas w wyniku 

wyboru przez wnioskodawcę wykonawców zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 

operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie, 

4) w formie rozliczenia gotówkowego do 1 tys. zł, w pozostałych przypadkach w formie 

rozliczenia bezgotówkowego, 

5) uwzględnione zostały w oddzielnym systemie rachunkowości, albo do ich identyfikacji 

wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.  
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JAK WYBRAĆ NAJLEPSZYCH? 

WDRAŻANIE LSR W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI  
 

Dla każdego z przedstawionych zakresów opracowano kryteria, które zasadne są z punktu założeń 

wymaganych dwóch funduszy wsparcia oraz z diagnozą obszaru. Przyjęto minimalną liczbę 

punktów, którą musi osiągnąć realizowana operacja i wynosi ona nie mniej niż 40% 

maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia (wynik oceny zgodności zgodnie z 

kryteriami wyboru operacji stanowi średnią arytmetyczną z dwoma miejscami po przecinku; przez 

członków Rady przyznawane są punkty tylko w liczbach całkowitych). 

1. Podmioty sektora publicznego i sektora społecznego mogą ubiegać się o dofinansowanie 

operacji zgodnych z celami LSR:  

CEL OGÓLNY: 1. WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, INNOWACYJNOŚCI I 

ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU Z ZACHOWANIEM I OCHRONĄ 

WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH 

Cel szczegółowy: 1.2. Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa historycznego 

Przedsięwzięcia: 1.2.5. Renowacja obiektów zabytkowych, historycznych i cennych przyrodniczo 

na „Szlaku dziedzictwa historyczno-przyrodniczego” 

Planowane jest wsparcie operacji, które pozwolą zachować dziedzictwo lokalne, wpłyną na wzrost 

wiedzy mieszkańców o wspieranych obiektach, o cennych zabytkach i ich historii oraz np. o 

legendach z nimi związanych itp. Dofinansowane operacje przyczynią się do powstania nowej funkcji 

obiektów np. kulturalnej lub turystycznej. Jeżeli wnioskodawcami będą organizacje pozarządowe lub 

parafie to poziom wsparcia wyniesie 80%, a 20% udział własny może stanowić wkład rzeczowy w 

postaci wolontariatu (do 5% kosztów kwalifikowanych operacji). Jeżeli wnioskodawcami będą gminy 

lub instytucje kultury poziom dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.  

Kryteria wyboru operacji. Maksymalna liczba punktów – 31, wymagana minimalna liczba punktów 

wynosi 13. 

Lp. Kryterium 

lokalne-nazwa 

Punktacja Opis kryterium 

1. Doświadczenie 

w realizacji 

projektów 

Wnioskodawca uzyskał 

wsparcie realizując: 

- jeden projekt – 1 pkt 

- dwa projekty i więcej –  

2 pkt 

- brak projektów – 0 pkt  

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w 

realizacji projektów z udziałem środków z UE, 

wnioskodawca przedkłada kopie umowy 

podpisanej z IW na realizację operacji. 

2. Innowacja - Operacja jest 

innowacyjna – 1-3 pkt 

- nie ma innowacyjnego 

charakteru – 0 pkt 

Innowacyjność może oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych 

na innych obszarach, ale mających 

innowacyjny charakter na terenie LGD. 

Przykłady: nadanie nowych funkcji terenom 

lub obiektom, które dzięki temu będą służyć 

rozwojowi społecznemu, nowatorskie, 
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wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych, nowy sposób 

zaangażowania lokalnej społeczności w proces 

rozwoju lub aktywizacji nowych, grup i 

środowisk lokalnych. Wnioskodawca 

uzasadnia/udowadnia innowacyjny charakter 

operacji. Wskaźnik jakościowy – członek 

Rady musi uzasadnić swoją ocenę. 

3. Rozwój 

lokalnego rynku 

pracy 

Operacja przyczyni się do 

powstania miejsc pracy 

- co najmniej jednego –   

2 pkt 
- nie przyczyni się –        

0 pkt 
 

Ze względu na to, że średni udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym na obszarze 

LGD jest wyższy niż w województwie 

zachodniopomorskim bardzo istotny dla 

obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. 

Preferowane są operacje, które tworzą miejsce 

pracy. 

4. Wzrost 

atrakcyjności 

turystycznej i 

aktywności 

lokalnej 

społeczności 

Czy operacja przyczyni 

się do: (max 6 pkt) 

- podniesienia wiedzy –  

2 pkt 
- podniesienia 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru –  

2 pkt 

-wzrostu aktywności –  

2 pkt 

 

Preferowane operacje stworzą warunki do 

rozwoju ciekawej oferty turystycznej, 

kulturalnej, historycznej rozwijającej 

zainteresowania poszczególnych grup 

społecznych i przyczynią się do integracji 

lokalnej społeczności w szczególności grup 

defaworyzowanych. Preferowane operacje 

mają na celu podniesienie atrakcyjności 

turystycznej obszaru LGD, podniesienia 

wiedzy mieszkańców na temat lokalnego 

dziedzictwa i aktywności lokalnej. 

Wnioskodawca musi uzasadnić to kryterium. 

Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi 

uzasadnić swoją ocenę. 

5. Korzyści lub 

oddziaływanie 

operacji 

Operacja swym zasięgiem 

obejmuje: 

wszystkie gminy objęte 

LSR – 4 pkt 

co najmniej 2 gminy –     

2 pkt 
co najmniej 4 

miejscowości – 1 pkt 

jedną miejscowość –       

0 pkt 

Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji 

oraz powszechność pożytków z jej realizacji. 

Preferowane są operacje, które swoim 

zasięgiem obejmują jak największy obszar 

LGD. Wnioskodawca opisuje, w jaki sposób 

operacja obejmuje dany obszar. 

Wnioskodawca składa oświadczenie o 

zorganizowaniu co najmniej 1 imprezy w 

oparciu o odrestaurowany obiekt. 

 

6. Liczba 

mieszkańców 

Czy operacja będzie 

realizowana w 

miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowane są operacje realizowane w 

miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Dane 

na dzień 31 grudnia 2013 r. 

7. Promocja LGD 

i LSR 

Promocja: 

- operacja promuje obszar 

LGD i PROW z 

wykorzystaniem logo UE, 

PROW, Stowarzyszenia 

„WIR” w formie innej niż 

tablica informacyjna (np. 

Preferowane są operacje promujące walory 

obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, 

UE, PROW. Taka promocja przyczyni się do 

rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia 

„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, służy 

informacji, że operacja została zrealizowana 

dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca składa 
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folder, strona internetowa 

audycja, wystawa itp) –   

2 pkt 
- operacja nie promuje 

obszaru z 

wykorzystaniem logo UE, 

PROW, Stowarzyszenia 

„WIR” w innej formie niż 

tablica informacyjna –     

0 pkt 

oświadczenie o zastosowanych formach 

promocji. 

8. Wiedza o 

PROW  

Wnioskodawca 

uczestniczył w 

szkoleniach 

organizowanych przez 

LGD i uzyskał pozytywną 

ocenę 

TAK – 2 pkt  

NIE – 0 pkt 

W celu poprawnego przygotowania 

dokumentacji konkursowej nieodzownym 

warunkiem jest uczestnictwo w szkoleniach 

organizowanych przez LGD dot. poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w danym zakresie tematycznym, 

wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi 

uzyskać pozytywną ocenę z 

przeprowadzonego testu. 

9. Wysokość 

wnioskowanej 

pomocy 

Wnioskowana kwota 

kosztów kwalifikowanych 

operacji wynosi: 

63,63% – 4 pkt 

63,64% – 75% – 3 pkt 

75,1% – 79,0% – 2 pkt 

79,1% – 80% – 0 pkt 

Preferuje się operacje, w których wkład 

własny wnioskodawcy przekracza 

intensywność pomocy określoną w LSR. 

10. Obiekt 

zabytkowy 

Czy operacja realizowana 

jest w oparciu o obiekt 

zabytkowy: 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Wnioskodawca podaje, czy operacja 

realizowana jest w oparciu o obiekt wpisany 

do rejestru zabytków, w przypadku obiektów 

architektonicznych nr nadany przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

jeżeli obiekt ruchomy nr obiektu  

11. Konsultacje w 

biurze LGD 

przed 

złożeniem 

wniosku 

Czy wnioskodawca 

korzystał z konsultacji w 

biurze LGD 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Konsultacja w biurze LGD ma na celu 

zweryfikowanie, czy operacja wpisuje się w 

Program, LSR, przeprowadzenie wstępnej 

prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej 

liczby punktów podczas oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami oraz czy składany 

wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie 

niezbędne załączniki. 
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 2. Organizacje pozarządowe, JST, instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie 

operacji zgodnych z celami LSR 

Cel Ogólny: 2. WSPÓŁPRACA, INTEGRACJA, ODNOWA DLA ZWIĘKSZENIA TOŻSAMOŚCI 

I WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 

MIESZKAŃCÓW 

Cel Szczegółowy: 2.1. Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej  

 

3. Organizacje pozarządowe, JST mogą ubiegać się o dofinansowanie operacji zgodnych z celami 

LSR 

Cel Ogólny: 2. WSPÓŁPRACA, INTEGRACJA, ODNOWA DLA ZWIĘKSZENIA TOŻSAMOŚCI I 

WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 

MIESZKAŃCÓW,  

Cel Szczegółowy: 2.2. Zwiększenie aktywności sportowej i promocja zdrowego trybu życia 

Przedsięwzięcie: 2.2.1. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

 

W przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-

sportowej lub kulturalnej maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wnioskodawca wynosi 

29, a minimalna liczba punktów 12. Jeżeli wnioskodawcami będą JST lub ich instytucje kultury to 

poziom dofinansowania wyniesie 63,63%, a jeżeli organizacje pozarządowe wówczas poziom 

dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny 5%, w tym do 5% kosztów 

kwalifikowanych może stanowić wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariuszy na rzecz operacji.  

Lp. Kryterium 

lokalne-nazwa 

Punktacja Opis kryterium 

1. Doświadczenie 

w realizacji 

projektów 

Wnioskodawca uzyskał 

wsparcie realizując: 

- jeden projekt – 1 pkt 

- dwa projekty i więcej –  

2 pkt 

- brak projektów – 0 pkt  

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w 

realizacji projektów z udziałem środków z UE, 

wnioskodawca przedkłada kopie umowy 

podpisanej z IW na realizację operacji. 

2. Innowacja - Operacja jest 

innowacyjna – 1-3 pkt 

- nie ma innowacyjnego 

charakteru – 0 pkt 

Innowacyjność może oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych 

na innych obszarach, ale mających 

innowacyjny charakter na terenie LGD. 

Przykłady: nadanie nowych funkcji terenom 

lub obiektom, które dzięki temu będą służyć 

rozwojowi społecznemu, nowatorskie, 

wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych, nowy sposób 

zaangażowania lokalnej społeczności w proces 

rozwoju lub aktywizacji nowych, grup i 

środowisk lokalnych. Wnioskodawca 

uzasadnia/udowadnia innowacyjny charakter 

operacji. Wskaźnik jakościowy – członek 

Rady musi uzasadnić swoją ocenę. 

3. Rozwój 

lokalnego rynku 

pracy 

Operacja przyczyni się do 

powstania miejsc pracy 

- co najmniej jednego –   

2 pkt 
- nie przyczyni się –        

0 pkt 
 

Ze względu na to, że średni udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym na obszarze 

LGD jest wyższy niż w województwie 

zachodniopomorskim bardzo istotny dla 

obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. 

Preferowane są operacje, które tworzą miejsce 
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pracy. 

4. Wzrost 

integracji i 

aktywności 

lokalnej 

społeczności, 

podniesienie 

atrakcyjności 

turystycznej, 

wzrost 

działalności 

kulturalnej 

Czy operacja przyczyni 

się do: (max.6 pkt) 

- wzrostu integracji i 

aktywności – 2 pkt 

- podniesienia 

atrakcyjności 

turystycznej – 2 pkt 

- wzrostu działalności 

kulturalnej – 2 pkt 

Preferowane operacje stworzą warunki do 

rozwoju ciekawej oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej, turystycznej rozwijającej 

zainteresowania poszczególnych grup 

społecznych i przyczynią się do integracji 

lokalnej społeczności w szczególności grup 

defaworyzowanych. Preferowane operacje 

mają na celu podniesienie aktywności i 

integracji mieszkańców, podniesienie 

atrakcyjności turystycznej, rozwój działalności 

kulturalnej. Wnioskodawca musi uzasadnić to 

kryterium. Wskaźnik jakościowy – członek 

Rady musi uzasadnić swoją ocenę. 

5. Korzyści lub 

oddziaływanie 

operacji 

Operacja swym zasięgiem 

obejmuje: 

wszystkie gminy objęte 

LSR – 4 pkt 

co najmniej 2 gminy –     

2 pkt 
co najmniej 4 

miejscowości – 1 pkt 

jedną miejscowość –       

0 pkt 

Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji 

oraz powszechność pożytków z jej realizacji. 

Preferowane są operacje, które swoim 

zasięgiem obejmują jak największy obszar 

LGD. Wnioskodawca opisuje, w jaki sposób 

operacja obejmuje dany obszar. 

Wnioskodawca składa oświadczenie o 

zorganizowaniu co najmniej 1 imprezy w 

oparciu o odrestaurowany obiekt. 

 

6. Liczba 

mieszkańców 

Czy operacja będzie 

realizowana w 

miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowane są operacje realizowane w 

miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Dane 

na dzień 31 grudnia 2013 r. 

7. Promocja LGD 

i LSR 

Promocja: 

- operacja promuje obszar 

LGD i PROW z 

wykorzystaniem logo UE, 

PROW, Stowarzyszenia 

„WIR” w formie innej niż 

tablica informacyjna (np. 

folder, strona internetowa 

audycja, wystawa itp) –   

2 pkt 
- operacja nie promuje 

obszaru z 

wykorzystaniem logo UE, 

PROW, Stowarzyszenia 

„WIR” w innej formie niż 

tablica informacyjna –     

0 pkt 

Preferowane są operacje promujące walory 

obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, 

UE, PROW. Taka promocja przyczyni się do 

rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia 

„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, służy 

informacji, że operacja została zrealizowana 

dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca składa 

oświadczenie o zastosowanych formach 

promocji. 

8. Wiedza o 

PROW  

Wnioskodawca 

uczestniczył w 

szkoleniach 

organizowanych przez 

LGD i uzyskał pozytywną 

W celu poprawnego przygotowania 

dokumentacji konkursowej nieodzownym 

warunkiem jest uczestnictwo w szkoleniach 

organizowanych przez LGD dot. poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
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ocenę 

TAK – 2 pkt  

NIE – 0 pkt 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w danym zakresie tematycznym, 

wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi 

uzyskać pozytywną ocenę z 

przeprowadzonego testu. 

9. Wysokość 

wnioskowanej 

pomocy 

Wnioskowana kwota 

kosztów kwalifikowanych 

operacji wynosi: 

63,63% – 4 pkt 

63,64% – 75% – 3 pkt 

75,1% – 79,0% – 2 pkt 

79,1% – 80% – 0 pkt 

Preferuje się operacje, w których wkład 

własny wnioskodawcy przekracza 

intensywność pomocy określoną w LSR. 

10. Konsultacje w 

biurze LGD 

przed 

złożeniem 

wniosku 

Czy wnioskodawca 

korzystał z konsultacji w 

biurze LGD 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Konsultacja w biurze LGD ma na celu 

zweryfikowanie, czy operacja wpisuje się w 

Program, LSR, przeprowadzenie wstępnej 

prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej 

liczby punktów podczas oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami oraz czy składany 

wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie 

niezbędne załączniki. 

 

4. Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury mogą ubiegać się o 

dofinansowanie w ramach projektów grantowych: 

Cel Ogólny: 2. WSPÓŁPRACA, INTEGRACJA, ODNOWA DLA ZWIĘKSZENIA TOŻSAMOŚCI I 

WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 

MIESZKAŃCÓW,  

Cel Szczegółowy: 2.1. Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 

Przedsięwzięcia: 2.1.2. „Akademia Wolnego Czasu” oraz 2.1.3. Powrót do tradycji 

Lokalne kryteria punktowane są według poniższej tabeli, maksymalna liczba punktów wynosi 37, 

minimalna 15. Wartość projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz nie niższa niż 5 

tys. zł. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 20% to udział własny w 

postaci finansowej lub niefinansowej. 

Lp. Kryterium 

lokalne-nazwa 

Punktacja Opis kryterium 

1. Doświadczenie 

w realizacji 

projektów 

Wnioskodawca uzyskał 

wsparcie realizując: 

- jeden projekt – 1 pkt 

- dwa projekty i więcej –  

2 pkt 

- brak projektów – 0 pkt  

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w 

realizacji projektów z udziałem środków z UE, 

wnioskodawca przedkłada kopie umowy 

podpisanej z IW na realizację operacji. 

2. Innowacja Operacja ma innowacyjny 

charakter – 1- 3 pkt 

- nie ma innowacyjnego 

charakteru – 0 pkt 

Innowacja może oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych 

na innych obszarach, ale mających 

innowacyjny charakter na terenie LGD. 

Przykłady: nowy sposób zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces rozwoju lub 

aktywizacji nowych, grup i środowisk 

lokalnych w sferze społecznej, kulturalnej, 

sportowej, rekreacyjnej, innowacyjność będzie 
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się przejawiała w przedsięwzięciach 

aktywizujących mieszkańców do działań na 

rzecz swoich miejscowości, rozwijających 

aktywność fizyczną mieszkańców, 

propagujących zdrowy styl życia. 

Wnioskodawca uzasadnia/udowadnia 

innowacyjny charakter operacji. Wskaźnik 

jakościowy – członek Rady musi uzasadnić 

swoją ocenę. 

3. Wzrost 

integracji i 

aktywności 

lokalnej 

społeczności 

oraz wzrost 

wiedzy 

Czy operacja wpływa na: 

(max 6 pkt) 

- wzrost integracji i 

aktywności – 2 pkt 

- wzrost wiedzy na temat 

dziedzictwa 

przyrodniczego lub 

kulturowego – 2 pkt 

- wzrost wiedzy 

ekologicznej – 2pkt 

Preferowane operacje stworzą warunki do 

rozwoju ciekawej oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej, rozwijającej zainteresowania 

poszczególnych grup społecznych i przyczynią 

się do integracji lokalnej społeczności w 

szczególności grup defaworyzowanych. 

Preferowane operacje mają na celu 

podniesienie aktywności i integracji 

mieszkańców oraz wzrost wiedzy na temat 

dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego, a 

także wzrost wiedzy ekologicznej. 

Wnioskodawca musi uzasadnić kryterium. 

Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi 

uzasadnić swoją ocenę. 

4. Korzyści lub 

oddziaływanie 

operacji 

Operacja swym zasięgiem 

obejmuje: 

- wszystkie gminy objęte 

LSR – 6 pkt 

- co najmniej 6 gmin –     

4 pkt 
- co najmniej 4 

miejscowości – 1 pkt 

- jedną miejscowość –     

0 pkt 

Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji 

oraz powszechność pożytków z jej realizacji. 

Preferowane są operacje, które swoim 

zasięgiem obejmują jak największy obszar 

LGD. Wnioskodawca musi określić, w jaki 

sposób operacja obejmie np. obszar 4 

miejscowości, czy zaprosi mieszkańców z 

innej miejscowości, czy zaproponuje im udział 

w projekcie itd. 

5. Partnerstwo Czy wnioskodawca 

będzie realizował 

operacje w partnerstwie 

Tak – 3 pkt 

Nie – 0 pkt 

Preferowane są operacje, które angażują wiele 

podmiotów np. wnioskodawca odpowiada za 

finansowe i merytoryczne rozliczenie operacji, 

ale gmina za darmo użycza pomieszczeń, 

KGW odpowiada za frekwencję, zajmuje się 

powiadamianiem, rozwieszaniem plakatów, 

rekrutacją osób defaworyzowanych itd. Należy 

opisać i przedłożyć oświadczenie partnera o 

jego udziale w projekcie. 

6. Promocja LGD 

i LSR 

Promocja: 

- operacja promuje obszar 

LGD i PROW z 

wykorzystaniem logo UE, 

PROW, Stowarzyszenia 

„WIR” w formie innej niż 

tablica informacyjna (np. 

folder, strona internetowa 

audycja, wystawa itp) –   

2 pkt 
- operacja nie promuje 

obszaru z 

Preferowane są operacje promujące walory 

obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, 

UE, PROW. Taka promocja przyczyni się do 

rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia 

„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, służy 

informacji, że operacja została zrealizowana 

dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca składa 

oświadczenie o zastosowanych formach 

promocji. 
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wykorzystaniem logo UE, 

PROW, Stowarzyszenia 

„WIR” w innej formie niż 

tablica informacyjna –     

0 pkt 

7. Wiedza o 

PROW  

Wnioskodawca 

uczestniczył w szkolenia 

organizowanych przez 

LGD i uzyskał pozytywną 

ocenę 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

W celu dobrze przygotowanej dokumentacji 

konkursowej nieodzownym warunkiem jest 

uczestnictwo w szkoleniach organizowanych 

przez LGD dot. poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w 

danym zakresie tematycznym. Wnioskodawca 

oprócz uczestnictwa musi uzyskać pozytywną 

ocenę z przeprowadzonego testu. 

8. Wysokość 

wnioskowanej 

pomocy 

Wnioskowana kwota 

kosztów kwalifikowanych 

operacji wynosi: 

- 5.000,00 -7.000,00 –     

7 pkt 
7.001,00 -10.000,00 –      

2 pkt 
- powyżej 10.000,00 –  

0 pkt 

 

Ze względu na ograniczone środki 

preferowane będą operacje o niższej wartości. 

9. Zaangażowanie 

mieszkańców 

Wkład rzeczowy: 

- powyżej 25% – 4 pkt 

- powyżej 20% – 3 pkt 

- 10%-20% – 2 pkt 

- do 10% – 1 pkt 

Operacje stworzą warunki do rozwoju 

ciekawej oferty kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej, rozwijającej zainteresowania 

poszczególnych grup społecznych w 

szczególności grup defaworyzowanych i 

przyczynią się do integracji lokalnej 

społeczności. Preferowane będą operacje, 

które zaangażują lokalną społeczność w 

postaci ich pracy tj. wkładu rzeczowego na 

rzecz projektu oraz udział środków 

wnioskodawcy przewyższa udział środków 

wynikających z przepisów programowych. 

10. Konsultacje w 

biurze LGD 

przed złożeniem 

wniosku 

Czy wnioskodawca 

korzystał z konsultacji w 

biurze LGD 

Tak – 2 pkt 

Nie – 0 pkt 

Konsultacja w biurze LGD ma na celu 

zweryfikowanie, czy operacja wpisuje się w 

program, LSR, przeprowadzenie wstępnej 

prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej 

liczby punktów podczas oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami, oraz czy składany 

wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie 

niezbędne załączniki.  
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WDRAŻANIE LSR W RAMACH PO „RYBACTWO I MORZE” 

Organizacje pozarządowe i JST mogą ubiegać się o dofinansowanie operacji zgodnych z celami LSR: 

Celu Ogólnego: 1. WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, INNOWACYJNOŚCI I 

ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU Z ZACHOWANIEM I OCHRONĄ 

WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH 

Celu Szczegółowego: 1.2. Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa historycznego 

Przedsięwzięcia: 1.2.2. Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej na obszarach historycznie związanych z tradycjami rybackimi 

Poziom dofinansowania od 50% - 75%, maksymalny poziom dofinansowania 300 tys. zł na 1 

beneficjenta. Wnioskodawca w ramach oceny zgodności z LSR może uzyskać maksymalną liczbę 

punktów – 31, a minimalna liczba punktów, którą musi osiągnąć realizowana operacja wynosi 13 pkt. 

Lp. Kryterium 

lokalne-nazwa 

Punktacja Opis kryterium 

1. Doświadczenie 

w realizacji 

projektów 

Wnioskodawca uzyskał 

wsparcie realizując : 

- jeden  projekt – 1 pkt, 

- dwa projekty i więcej –  

2pkt 
- brak projektów – 0 pkt  

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w 

realizacji projektów z udziałem środków z UE, 

wnioskodawca przedkłada kopie umowy 

podpisanej z IW na realizację operacji.  

2. Innowacja - Operacja ma charakter 

innowacyjny – 1-3 pkt 

- nie ma innowacyjnego 

charakteru – 0 pkt 

Zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych 

i stosowanych na innych obszarach, ale 

mających innowacyjny charakter na terenie 

LGD. Przykłady: nadanie nowych funkcji 

terenom lub obiektom, które dzięki temu będą 

służyć rozwojowi społecznemu, nowatorskie, 

wcześniej niestosowane wykorzystanie 

lokalnych zasobów i surowców, 

wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych (np. w 

budowanych obiektach zastosowano 

rozwiązania technicznie przeciwdziałające 

zmianom klimatycznym, chroniące 

środowisko), nowy sposób zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces rozwoju lub 

aktywizacji nowych grup i środowisk 

lokalnych. Wnioskodawca uzasadnia/ 

udowadnia innowacyjny charakter operacji. 

Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi 

uzasadnić swoją ocenę. 
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3. Rozwój 

lokalnego rynku 

pracy 

Operacja przyczyni się do 

powstania miejsc pracy: 

- co najmniej jednego –   

2 pkt 
- nie przyczyni się – 0 pkt 

 

Ze względu na to, że średni udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym na obszarze 

LGD jest wyższy niż w województwie 

zachodniopomorskim bardzo istotny dla 

obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. 

Preferowane są operacje, które tworzą miejsca 

pracy. 

4. Wzrost integracji 

i aktywności 

lokalnej 

społeczności, 

podniesienie 

atrakcyjności 

turystycznej. 

Czy operacja przyczyni 

się do: (max. 4 pkt) 

- wzrostu integracji i 

aktywności – 2 pkt 

-podniesienia 

atrakcyjności turystycznej 

– 2 pkt 

 

Preferowane operacje stworzą warunki do 

rozwoju ciekawej oferty rekreacyjnej, 

turystycznej, rozwijającej zainteresowania 

poszczególnych grup społecznych i przyczynią 

się do integracji lokalnej społeczności w 

szczególności grup defaworyzowanych. 

Preferowane operacje mają na celu 

podniesienie aktywności i integracji 

mieszkańców, podniesienie atrakcyjności 

turystycznej. Wnioskodawca musi uzasadnić 

to kryterium Wskaźnik jakościowy – członek 

Rady musi uzasadnić swoją ocenę. 

5. Korzyści lub 

oddziaływanie 

operacji 

Operacja swym zasięgiem 

obejmuje: 

- wszystkie gminy objęte 

LSR – 4 pkt 

- co najmniej 2 gminy –   

2 pkt 
- co najmniej 2 

miejscowości – 1 pkt 

- jedną miejscowość –     

0 pkt 

Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji 

oraz powszechność pożytków z jej realizacji. 

Preferowane są operacje, które swoim 

zasięgiem obejmują jak największy obszar 

LGD. Wnioskodawca składa oświadczenie o 

zorganizowaniu co najmniej 1 imprezy w 

oparciu o nowo powstałą infrastrukturę. 

6. Liczba 

mieszkańców 

Czy operacja będzie 

realizowana w 

miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Preferowane są operacje realizowane w 

miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. 

Dane na dzień 31 grudnia 2013 r. 

7. Promocja LGD i 

LSR oraz 

dziedzictwa 

rybackiego 

Promocja: 

- operacja promuje obszar 

LGD i PO RiM oraz 

dziedzictwo rybackie  z 

wykorzystaniem logo UE, 

PO RiM,  Stowarzyszenia 

„WIR” w  formie innej 

niż tablica informacyjna 

(np.  folder, strona 

internetowa, audycja, 

wystawa itp) – 4 pkt 

- operacja nie promuje 

obszaru z 

wykorzystaniem logo UE, 

PO RiM, Stowarzyszenia 

„WIR” w innej formie niż 

tablica informacyjna –     

0 pkt 

Preferowane są operacje promujące walory 

obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, 

UE, PO RiM. Taka promocja przyczyni się do 

rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia 

„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, służy 

upowszechnianiu informacji, że operacja 

została zrealizowana dzięki dotacji unijnej. 

Wnioskodawca składa oświadczenie o 

zastosowanych formach promocji. 
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8. Wiedza o PO 

RiM  

Wnioskodawca 

uczestniczył w 

szkoleniach 

organizowanych przez 

LGD i uzyskał pozytywną 

ocenę 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

W celu poprawnego przygotowania 

dokumentacji konkursowej nieodzownym 

warunkiem jest uczestnictwo w szkoleniach 

organizowanych przez LGD dot. poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w danym zakresie tematycznym; 

wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi 

uzyskać pozytywną ocenę z 

przeprowadzonego testu. 

9. Wysokość 

wnioskowanej 

pomocy 

Wnioskowana kwota 

kosztów kwalifikowanych 

operacji wynosi:  

- do 100.000 – 4 pkt 

- 100.001 -200.000 –  

1 pkt. 
 - powyżej 200.000 –       

0 pkt 
 

Ze względu na ograniczone środki 

preferowane będą projekty o niższym 

dofinansowaniu. 

10. Powstanie 

kąpielisk 

Czy operacja zakłada 

utworzenie kąpieliska lub 

miejsca zwyczajowo 

wykorzystywanego do 

kąpieli 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Ze względu na niewielką liczbę kąpielisk na 

obszarze LGD, preferowane będą operacje 

polegające na utworzeniu kąpieliska lub 

miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do 

kąpieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

11. Konsultacje w 

biurze LGD 

przed złożeniem 

wniosku 

Czy wnioskodawca 

korzystał z konsultacji w 

biurze LGD 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Konsultacja w biurze LGD ma na celu 

zweryfikowanie, czy operacja wpisuje się w 

Program, LSR, przeprowadzenie wstępnej 

prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej 

liczby punktów podczas oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami. oraz czy składany 

wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie 

niezbędne załączniki. 

 

 

Organizacje pozarządowe oraz rybacy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach: 

Celu Głównego: 1. WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, INNOWACYJNOŚCI I 

ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARU Z ZACHOWANIEM I OCHRONĄ 

WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH 

Celu Szczegółowego: 1.2. Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa historycznego 

Przedsięwzięcia: 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków 

antropopresji, walka z kłusownictwem 

Maksymalna liczba punktów – 28, minimalna liczba punktów – 14, dofinansowanie od 50% do 

75% kosztów kwalifikowanych, maksymalny poziom dofinansowania 300 tys. zł na 1 beneficjenta. 
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Lp. Kryterium 

lokalne-nazwa 

Punktacja Opis kryterium 

1. Doświadczenie 

w realizacji 

projektów 

Wnioskodawca uzyskał 

wsparcie realizując : 

- jeden  projekt – 1 pkt, 

- dwa projekty i więcej –  

2pkt 
- brak projektów – 0 pkt  

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w 

realizacji projektów z udziałem środków z UE, 

wnioskodawca przedkłada kopie umowy 

podpisanej z IW na realizację operacji.  

2. Innowacja - Operacja ma charakter 

innowacyjny – 1-3 pkt 

- nie ma innowacyjnego 

charakteru – 0 pkt 

Innowacyjność może oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych 

na innych obszarach, ale mających 

innowacyjny charakter na terenie LGD. 

Przykłady: nadanie nowych funkcji terenom 

lub obiektom, które dzięki będą temu służyć 

rozwojowi społecznemu bądź gospodarczemu, 

nowatorskie, wcześniej niestosowane 

wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, 

wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych, nowy sposób 

zaangażowania lokalnej społeczności w proces 

rozwoju lub aktywizacji nowych, grup i 

środowisk lokalnych. Wnioskodawca 

uzasadnia/udowadnia innowacyjny charakter 

operacji. Wskaźnik jakościowy – członek 

Rady musi uzasadnić swoją ocenę. 

3. Rozwój 

lokalnego rynku 

pracy 

Operacja przyczyni się do 

powstania miejsc pracy: 

- co najmniej jednego –  

2 pkt 

- nie przyczyni się –        

0 pkt 
 

Ze względu na to, że średni udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym na obszarze 

LGD jest wyższy niż w województwie 

zachodniopomorskim bardzo istotny dla 

obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. 

Preferowane są operacje, które tworzą miejsce 

pracy. 

4. Ochrona 

środowiska, 

przeciwdziałanie 

zmianom 

klimatycznych 

Operacja przewiduje 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska 

TAK – 3 pkt 

NIE – 0 pkt 

Wnioskodawca musi uzasadnić, w jaki sposób 

operacja przyczyni się do ochrony środowisk, 

będzie przeciwdziałać zmianom 

klimatycznym. Wskaźnik jakościowy – 

członek Rady musi uzasadnić swoją ocenę. 

5. Korzyści lub 

oddziaływanie 

operacji 

Operacja swym zasięgiem 

obejmuje: 

- wszystkie gminy objęte 

LSR – 4 pkt. 

- co najmniej 2 gminy –  

2 pkt 
- co najmniej 2 

miejscowości – 1 pkt 

- jedną miejscowość –     

0 pkt 

Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji 

oraz powszechność pożytków z jej realizacji. 

Preferowane są operacje, które swoim 

zasięgiem obejmują jak największy obszar 

LGD. Wnioskodawca składa oświadczenie o 

zorganizowaniu co najmniej 1 imprezy w 

oparciu o nowo powstałą infrastrukturę. 

6. Liczba 

mieszkańców 

Czy operacja będzie 

realizowana w 

miejscowości do 5 tys. 

mieszkańców: 

Preferowane są operacje realizowane w 

miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Dane 

na dzień 31 grudnia 2013 r. 
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TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

7. Promocja LGD i 

LSR oraz 

dziedzictwa 

rybackiego 

Promocja: 

- operacja promuje obszar 

LGD i PO RiM oraz 

dziedzictwo rybackie z 

wykorzystaniem logo UE, 

PO RiM,  Stowarzyszenia 

„WIR” w  formie innej 

niż tablica informacyjna 

(np.  folder, strona 

internetowa, audycja, 

wystawa itp) –  4 pkt 

- operacja nie promuje 

obszaru z 

wykorzystaniem logo UE, 

PO RiM, Stowarzyszenia 

„WIR” w innej formie niż 

tablica informacyjna – 0 

pkt 

Preferowane są operacje promujące walory 

obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, 

UE, PO RiM. Taka promocja przyczyni się do 

rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia 

„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, służy 

informacji, że operacja została zrealizowana 

dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca składa 

oświadczenie o zastosowanych formach 

promocji. 

8. Wiedza o PO 

RiM  

Wnioskodawca 

uczestniczył w szkolenia 

organizowanych przez 

LGD i uzyskał pozytywną 

ocenę 

TAK – 2 pkt  

NIE – 0 pkt 

W celu poprawnie przygotowanej 

dokumentacji konkursowej nieodzownym 

warunkiem jest uczestnictwo w szkoleniach 

organizowanych przez LGD dot. PO RiM 

Priorytet 4  w danym zakresie tematycznym, 

wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi 

uzyskać pozytywną ocenę z 

przeprowadzonego testu sprawdzenia wiedzy. 

9. Wysokość 

wnioskowanej 

pomocy 

Wnioskowana kwota 

kosztów kwalifikowanych 

operacji wynosi: 

- do 100.000 – 4 pkt 

-100.001 -200.000 –  

1  pkt 

- powyżej 200.000 –        

0 pkt 

Ze względu na ograniczone środki 

preferowane będą projekty o niższej dotacji. 

10. Konsultacje w 

biurze LGD 

przed złożeniem 

wniosku 

Czy wnioskodawca 

korzystał z konsultacji w 

biurze LGD 

TAK – 2 pkt 

NIE – 0 pkt 

Konsultacja w biurze LGD ma na celu 

zweryfikowanie, czy operacja wpisuje się w 

Program i LSR, przeprowadzenie wstępnej 

prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej 

liczby punktów podczas oceny zgodności z 

lokalnymi kryteriami, oraz czy składany 

wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie 

niezbędne załączniki. 

 

ZAPRASZAMY! 
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