
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze 2/2022 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 2/2022 zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 6, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  

z późn. zm.  z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

 
C. KRYTERIA dla: 

 - przedsięwzięcia Atrakcyjna przestrzeń publiczna zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 6, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.  

budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz pozostałych przedsięwzięć zgodnie z zakresem 

określonym w §2. ust. 1, z wykluczeniem zakresu określonego w §2. ust. 1, pkt 2 (zakresu rozwoju przedsiębiorczości), Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z 

późn. zm. 

- przedsięwzięć: Markowy produkt turystyczny, Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej, Żywieckie Ekorajdy, Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”, 

Inkubator przedsiębiorczości lokalnej z wyłączeniem kryteriów: IV. Poziom wnioskowanej kwoty pomocy, VIII. Gotowość realizacyjna operacji, X. Miejsce realizacji 

projektu. W miejsce tych kryteriów wprowadza się kryterium z tabeli B Załącznika nr 1 – Lokalne kryteria wyboru Suplement II - Procedura ustalania lub zmiany kryteriów 

oceny operacji: VIII. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny operacji własnej wynosi 24 

punkty. 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Miejsce 

zamieszkania/ 

adres 

wykonywania 

działalności 

gospodarczej/ 

adres siedziby 

lub oddziału 

Preferowani są wnioskodawcy, którzy  zamieszkują lub 

którzy mają adres miejsca wykonywania działalności/ 

siedzibę/oddział na obszarze gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj” dłużej niż 180 dni na dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy. 

- Wnioskodawca zamieszkuje lub wykonuje działalność 

gospodarczą/posiada siedzibę/oddział na obszarze gmin 

należących do LGD „Żywiecki Raj” do 180 dni na dzień 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 0 pkt 

- Wnioskodawca zamieszkuje lub wykonuje działalność 

gospodarczą/ posiada siedzibę/oddział na obszarze gmin 

należących do LGD „Żywiecki Raj” 181 dni i więcej na dzień 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 5 pkt 

 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 5 pkt 

 

W przypadku, gdy podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie pomocy 

jest osoba fizyczna wykonująca 

działalność gospodarczą poza 

miejscem zamieszkania, należy podać 

adres głównego miejsca oznaczonego 

adresem lub adres dodatkowego 

miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, pod którym podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy 

wykonuje działalność gospodarczą na 

obszarze gmin należących do LGD 

„Żywiecki Raj”. Jeżeli podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie pomocy 

jest osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej należy podać 

adres siedziby / oddziału osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, 

pod którym ww. podmioty wykonują 

działalność na obszarze gmin 

należących do LGD „Żywiecki Raj”. 

Może to być również adres, pod 

którym działa organ zarządzający. 

 



II. 

Innowacyjność 

projektu 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania 

wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał. 

Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy nowy 

lub zmodernizowany wyrób zostaje wprowadzony na  

rynek albo gdy nowy lub zmieniony proces zostaje 

zastosowany w produkcji. 

Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod, 

instrumentów i podejść jak również poprawy 

istniejących metod. Mogą to być również innowacje 

społeczne:  Innowacje społeczne to nowe rozwiązania 

(produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które 

zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż obecne 

rozwiązania i prowadzą do rozwoju nowych obszarów 

współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów. 

Element „społeczny” przejawia się zarówno w ich 

celach, jak i wykorzystywanych środkach. To innowacje, 

które przynoszą korzyści nie tylko społeczeństwu, ale 

także biznesowi poprzez generowanie nowych obszarów 

przychodów. 

-Projekt nie zawierający elementów innowacyjnych - 0 pkt 

-Projekt ma charakter innowacyjny na poziomie powiatu 

żywieckiego - 3 pkt 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt 

 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków 

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich 

usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

III. Poziom 

wnioskowanej 

kwoty pomocy 

Preferuje operacje, których kwota dofinansowania nie 

przekracza 150 000 zł. 

- Operacje, których kwota dofinansowania jest większa niż  

150 000 zł - 0 pkt  

- Operacje, których kwota dofinansowania jest nie większa niż 

lub równa 150 000 zł - 10 pkt 

 Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 10 pkt 

 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków 

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich 

usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

IV. Promocja  
Preferuje operacje przyczyniające się do promocji LGD 

„Żywiecki Raj” i obszaru LSR. 

- Operacja nie zakłada promocji LGD i LSR „Żywiecki Raj” – 0 

pkt 

- Promocja poprzez akcję informacyjną w mediach o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach LSR LGD „Żywiecki Raj” (media 

Internet),  promocja poprzez oznaczenie operacji 

plakatem/tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w 

ramach LSR LGD „Żywiecki Raj” – 1 pkt 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 1 pkt 

 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 



lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich 

usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

V. Wypływ 

operacji na 

ochronę 

środowiska, 

kilmat, 

gospodarkę 

wodną  

Wnioskodawca obligatoryjnie uzasadnia wpływ 

wnioskowanej operacji, lub jego braku na  

środowisko i/lub klimat i/lub gospodarkę wodną  we 

wniosku o przyznanie pomocy w polu Uzasadnienie 

zgodności z celami  

LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz  

uwzględnia koszty ponoszone w związku z ochroną 

środowiska i/lub klimatu i/lub gospodarki wodnej w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku o 

przyznanie pomocy. Warunek ten zostanie uznany za 

spełniony jedynie gdy celem operacji jest ochrona 

środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

- 0 pkt - operacja nie wpływa na ochronę środowiska i/lub 

klimat i/lub gospodarkę wodną 

- 5 pkt - operacja zakłada wpływ na ochronę środowiska i/lub 

klimat i/lub gospodarkę wodną. 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 5 pkt 

 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków 

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich 

usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

VI. Projekty 

związane z 

turystyką i/lub 

rekreacją 

Preferuje operacje związane z rozwojem istniejących i 

powstawaniem nowych obiektów i usług turystycznych 

oraz rekreacyjnych. 

- Operacja niezwiązana z turystyką i/lub rekreacją - 0 pkt 

- Operacja związana z turystyką i/lub rekreacją 

- 5 pkt 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 5 pkt 

 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków 

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich 

usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

VII. Gotowość 

realizacyjna 

operacji  

 

Operacja jest gotowa do realizacji gdy Wnioskodawca 

posiada:  

- niezbędne dokumenty formalno-prawne do realizacji 

operacji w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane o ile 

przepisy prawa tego wymagają, w tym wymagane 

załączniki do wniosku o przyznanie pomocy tj. 

dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego 

do nieruchomości, oświadczenie właściciela(i) lub 

współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub 

współposiadacza(-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) 

zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest 

realizowana na terenie nieruchomości będącej w 

posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem 

współwłasności – załącznik obowiązkowy w przypadku, 

gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale 

związane z nieruchomością, mapy lub szkice sytuacyjne 

oraz rysunki charakterystyczne dotyczące 

umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt 

budowlany nie jest przedkładany), 

- kosztorys inwestorski i/lub dokumenty uzasadniające 

- Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie potwierdzają 

gotowości realizacyjnej operacji - 0 pkt 

- Złożone przez wnioskodawcę dokumenty potwierdzają 

niepełną gotowość realizacyjną operacji – 3 pkt 

- Złożone przez wnioskodawcę dokumenty uzasadniają 

całkowitą gotowość realizacyjną operacji – 5 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 5 pkt 

 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków 

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich 

usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR wraz z załącznikami. 



przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów - 

w przypadku dostaw, usług, robót budowlanych, które 

nie są powszechnie dostępne – dotyczy każdego zadania 

(oferty cenowe, notatki z przeprowadzonego rozeznania 

cenowego, wydruki ofert ze stron internetowych, adresy 

stron internetowych).  

- we wniosku o przyznanie pomocy oraz załączonych do 

wniosku dokumentach podano specyfikację produktu / 

usługi / roboty, na podstawie której przyjęty został dany 

poziom ceny. 

VIII. Miejsce 

realizacji 

projektu 

Preferuje się operacje realizowane na terenie 

miejscowości  liczących mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

Dotyczy miejscowości, w tym również miejscowości 

będących jednostkami pomocniczymi gmin (sołectwa, 

dzielnice lub osiedla ), opisanych liczbą mieszkańców 

zamieszkałych tj. zameldowanych na stałe lub czasowo 

wg stanu z końca roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie operacji. 

- Żadna z miejscowości w których realizowana jest operacja nie 

liczy mniej niż 5000 mieszkańców - 0 pkt 

- Przynajmniej jedna z miejscowości w których realizowana jest 

operacja liczy mniej niż 5000 mieszkańców - 1 pkt 

- każda z miejscowości w których realizowana jest operacja  

liczy mniej niż 5000 mieszkańców - 2 pkt 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 2 pkt 

 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków 

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich 

usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR + Zaświadczenie od 

gminy potwierdzające liczbę 

mieszkańców miejscowości na terenie 

której będzie realizowana operacja  

IX. Zasoby, 

doświadczenie i 

kwalifikacje 

wnioskodawcy 

Preferuje wnioskodawców doświadczonych w 

obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających 

sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną 

realizację projektów. Zrealizowane projekty  

współfinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie 

podobnym do operacji na minimum 25 000 zł/projekt 

 

Zrealizowane projekty współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej o zakresie podobnym do operacji , które mogą być 

realizowane w ramach działań przewidzianych w LSR: 

-Brak doświadczenia        - 0 pkt 

-Dwa projekty                 - 3 pkt 

-Trzy projekty i więcej                 - 5 pkt 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 5 pkt 

 

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków 

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny po ich 

usunięciu lub złożeniu wyjaśnień. 

Oświadczenie o doświadczeniu  

Możliwa do uzyskania liczba punktów 41 pkt 

 


