Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2017
Zarządu Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
z dnia 25 maja 2017 roku

PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW
WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY

I. CEL PROCEDURY:
§1
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji grantowych
oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
§2
Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są uchwałą Zarządu LGD. Kryteria wyboru zostały
opracowane na podstawie diagnozy i analizy SWOT oraz konsultacji społecznych. Szczegółowe
wytyczne, na podstawie których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdego
kryterium ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być
wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą
być spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi
z analizy SWOT i diagnozy obszaru.

II. PRZEBIEG PROCEDURY:
§3
1. Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są przez Zarząd LGD.
2. Zarząd LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek:
1) Rady,
2) co najmniej 10% członków LGD,
3) z własnej inicjatywy.
3. Zarząd LGD, dokonuje zmian kryteriów wyboru operacji/grantów na podstawie wezwań
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
4. Wniosek o którym mowa w § 3 ust. 2 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być
złożony do Zarządu w formie pisemnej i zawierać:
1) uzasadnienie proponowanych zmian,
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2) określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu
i oddziaływania.
5. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, wnioskodawca załącza:
1) propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo
zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi
wątpliwości;
2) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium.
§4
1. Kryteria wyboru operacji/grantów zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust.
2, przed posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom:
1) na forum Zarządu lub konsultacjom z członkami Rady,
2) ze społecznością lokalną.
2. Konsultacje, o których mowa powyżej, Biuro ogłasza na stronie internetowej LGD co
najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym podejmowana jest uchwała
w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji/grantów.
3. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru
operacji/grantów Zarządowi przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji
zawierające w szczególności:
1) sposób i termin ogłoszenia konsultacji,
2) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub
nazwy zgłaszającego.
§5
1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest
informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji.
2. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji/grantów publikowana jest na stronie
internetowej LGD.
§6
Zmienione kryteria wyboru obowiązują dla naborów ogłaszanych po podjęciu uchwały
o zmianie kryteriów.
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Załącznik nr 1 do Procedury ustalania kryteriów
wyboru operacji i ich zmiany
KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH PROCEDURY KONKURSOWEJ
DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD
LOKALNE KRYTERIA WYBORU

Przedsięwzięcie I.1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR

Zakres operacji – Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości
Źródło finansowania – RPO WK-P na lata 2014 – 2020

(maksymalna liczba punktów-70 PKT minimalna liczba punktów – 35 PKT)

KRYTERIUM

1.

DEFINICJA KRYTERIUM

Operacja
zakłada Ocenie podlega zakres realizacji
zastosowanie
operacji z uwzględnieniem rozwiązań
rozwiązań
ekologicznych.
korzystnych
dla Kryterium uważa się za spełnione, gdy
środowiska
charakter działalności, sposób
naturalnego
organizacji lub stosowana technologia,
ma bezpośredni związek (przełożenie)
na ochronę środowiska lub zmiany
klimatu.
Kryterium
będzie
weryfikowane
na
podstawie wniosku o przyznanie pomocy
oraz konkretnych założeń biznesplanu.

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
Realizacja
operacji
z
zastosowaniem rozwiązań
korzystnych dla środowiska
naturalnego przyczyni się
do poprawy jakości tego
środowiska, które jest
cennym
bogactwem
obszaru LGD.

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA
OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH
CELÓW LSR
Operacje
stosujące
rozwiązania korzystne dla
środowiska
naturalnego
przyczynią
się
do
osiągnięcia
wszystkich
celów LSR.

PUNKTACJA
Operacja zakłada
zastosowanie
rozwiązań
korzystnych dla
środowiska
naturalnego

1.TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
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2.

Operacja
zawiera
elementy
o
charakterze
innowacyjnym

Premiowane będą operacje zawierające
elementy o charakterze innowacyjnym,
polegające na wdrożeniu na obszarze
LSR nowego, znacząco udoskonalonego
lub wykonanego w nowatorski sposób
produktu, usługi, procesu, organizacji
lub nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów
przyrodniczych,
historycznych,
kulturowych
czy
społecznych.

Realizacja
operacji
z
wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań
przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności obszaru
LGD.

Operacje
stosujące Operacja zawiera
rozwiązania innowacyjne elementy o
przyczynią
się
do charakterze
osiągnięcia
wszystkich innowacyjnym
celów LSR.

1.TAK – 10 PKT

Kryterium
będzie
weryfikowane
na
podstawie wniosku o przyznanie pomocy
oraz konkretnych założeń biznesplanu.

3.

Zakres
operacji Ocenie podlega, czy zakres operacji Realizacja
operacji
zakłada utworzenie przewiduje utworzenie miejsc pracy
zwiększy
poziom
nowych miejsc pracy Przez miejsce pracy rozumie się utworzenie zatrudnienia na obszarze
miejsc
pracy
w
wymiarze
etatu LGD,
powstaną nowe
średniorocznego czyli średniego łącznego miejsca pracy.
wymiaru czasu pracy w ramach
stworzonych stanowisk pracy i utrzymanie
ich
przez
okres
12
miesięcy
rozliczeniowych.

Kryterium
będzie
weryfikowane
na
podstawie wniosku o przyznanie pomocy
oraz konkretnych założeń biznesplanu.

2. NIE – 0 PKT
Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz oferty wsparcia
biznesu przyczynią się do
realizacji
Celu
szczegółowego I.1.Spadek
poziomu bezrobocia na
obszarze wdrażania LSR w
grupie 20 osób do 2023
roku oraz Celu ogólnego I
Wzrost konkurencyjności
gospodarczej
obszaru
LGD

Zakres operacji
zakłada utworzenie
nowych miejsc pracy
1. Trzech i więcej
miejsc pracy – 20
PKT
2. Dwóch miejsc
pracy-15 PKT
3. Jednego miejsca
pracy- 10 PKT
4. Nie przewiduje
utworzenia miejsc
pracy - 0 PKT
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4.

5.

Wnioskodawca
posiada
doświadczenie
w
realizacji projektów
współfinansowanych
z UE

Ocenie
podlega
doświadczenie Posiadanie
przez
wnioskodawcy w realizacji projektów z wnioskodawcę
wykorzystaniem dofinansowania UE.
doświadczenia w realizacji
projektów, przyczyni się do
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o prawidłowej
realizacji
dokumenty
potwierdzające
rozliczenie projektu bez ryzyka zwrotu
zrealizowanego projektu.
środków finansowych, a
tym
samym
lepszej
realizacji LSR

Poziom
wkładu Ocenie podlega, w jakim stopniu
własnego wnoszonego wnioskodawca zamierza realizować
przez Wnioskodawcę operację
ze
środków własnych.
Zastosowanie tego kryterium wpłynie
na zwiększenie liczby składanych
projektów, co w efekcie zapewni
większy zasięg oddziaływania LSR.
Wkład własny wnioskodawcy dotyczy
kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kryterium
będzie
weryfikowane
na
podstawie wniosku o przyznanie pomocy.
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy
został określony w Szczegółowym Opisie
Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014 – 2020.

Współfinansowanie
operacji
z
większym
udziałem
środków
własnych
beneficjenta,
pozwoli na dofinansowanie
większej liczby projektów
w ramach LSR

Zakłada się preferowanie
wnioskodawców, którzy
posiadają doświadczenie
w realizacji projektów z
udziałem środków UE, co
przyczyni
się
do
prawidłowej
realizacji
Celu
szczegółowego
I.1.Spadek
poziomu
bezrobocia na obszarze
wdrażania LSR w grupie
20 osób do 2023 roku oraz
Celu ogólnego I Wzrost
konkurencyjności
gospodarczej
obszaru
LGD

Wnioskodawca
posiada
doświadczenie w
realizacji projektów
współfinansowanych
z UE
1.Dwóch i więcej
projektów – 10 PKT
2. Jednego projektu –
5 PKT
3. Wnioskodawca nie
posiada
doświadczenia w
realizacji projektów –
0 PKT

Wprowadzenie
tego
kryterium przyczyni się do
realizacji
i
lepszego Poziom wkładu
osiągnięcia
wszystkich własnego wnoszonego
przez Wnioskodawcę
celów strategii
1.Więcej niż 5 %
powyżej wkładu
minimalnego – 10
PKT
2.Do 5% włącznie
powyżej wkładu
minimalnego- 5 PKT
3. Wkład własny
równy minimalnemu –
0 PKT
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6.

Wnioskodawca
Ocenie podlega, czy wnioskodawca
korzystał z doradztwa przed złożeniem wniosku o przyznanie
LGD
pomocy skorzystał z doradztwa
prowadzonego przez LGD

Wnioski
przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane
oraz
w
większym stopniu będą
będzie
weryfikowane
na realizować założone cele
dokumentacji LGD (karta LSR.

Kryterium
podstawie
udzielonego doradztwa, lista obecności ze
szkolenia,
rejestr
wydanych
zaświadczeń).Kryterium uważa się za
spełnione również kiedy osoba wskazana we
wniosku w pozycji – osoba do kontaktu
korzystała z doradztwa LGD.

Wprowadzenie
tego
kryterium przyczyni się do Wnioskodawca
realizacji
i
lepszego korzystał z doradztwa
osiągnięcia
wszystkich LGD
celów strategii
1.TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Przedsięwzięcie I.1.2 Generowanie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw na obszarze LSR

Zakres operacji – utworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze wdrażania LSR
wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację

KRYTERIUM

1.

Operacja
jest
realizowana
przez
osobę należącą do
zdiagnozowanych na
obszarze wdrażania
LSR
grup
defaworyzowanych

Źródło finansowania – PROW na lata 2014 – 2020
(maksymalna liczba punktów - 80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT)
WPŁYW PLANOWANEJ
PRZEWIDYWANE
OPERACJI NA
EFEKTY
DEFINICJA KRYTERIUM
OSIĄGNIECIE
REALIZOWANEJ
ZAKŁADANYCH CELÓW
OPERACJI
LSR
Ocenie
podlega
przynależność Realizacja
operacji Wsparcie
zdiagnozowanych
Wnioskodawcy do zdiagnozowanych grup wpłynie na poprawę grup
defaworyzowanych
defaworyzowanych (mieszkańcy obszarów sytuacji
grup wpłynie pozytywnie na rozwój
wiejskich tj. zgodnie z definicją GUS obszar defaworyzowanych na gospodarczy
obszaru
i
wiejski to teren położony poza granicami rynku pracy.
przyczyni się do kompleksowej
administracyjnymi miast, kobiety, osoby w
realizacji LSR, a tym samym
przedziale wiekowym 25 – 34 lata, długotrwale
lepszej realizacji
Celu
bezrobotni tj. bezrobotni pozostający w rejestrze
szczegółowego
I.1.Spadek
powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12
poziomu
bezrobocia
na
miesięcy przez ostatnie 2 lata, z wyłączeniem
obszarze
wdrażania
LSR
w
okresów odbywania stażu i przygotowania
grupie 20 osób do 2023 roku
zawodowego dorosłych, osoby z wykształceniem
oraz Celu ogólnego I Wzrost
zawodowym i osoby bez wystarczających
konkurencyjności gospodarczej
kwalifikacji zawodowych tj. osoby niemające
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek
obszaru LGD

PUNKTACJA

Operacja jest
realizowana przez osobę
należącą do
zdiagnozowanych na
obszarze wdrażania LSR
grup defaworyzowanych

1.TAK – 20 PKT

zawodu,
poświadczonych
dyplomem,
świadectwem,
zaświadczeniem
instytucji
szkoleniowej
lub
innym
dokumentem
uprawniającym do wykonywania zawodu).

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie:
*mieszkańcy obszarów wiejskich - zaświadczenie
o miejscu zamieszkania,
*kobiety, osoby w przedziale wiekowym 25 – 34
lata – kopia dowodu osobistego
*długotrwale bezrobotni - zaświadczenie o statusie
osoby długotrwale bezrobotnej, wydane przez

2.NIE – 0 PKT
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Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca
zameldowania.
* osoby z wykształceniem zawodowym –
oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym
wykształceniu
oraz
kopia
dokumentu
potwierdzającego wykształcenie zawodowe
*osoby
bez
wystarczających
kwalifikacji
zawodowych – oświadczenie o nieposiadaniu
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek
zawodu.

2.

Operacja
zakłada Ocenie podlega zakres realizacji operacji z
zastosowanie
uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych.
rozwiązań
Kryterium uważa się za spełnione, gdy
korzystnych
dla charakter rozpoczynanej w ramach
środowiska
operacji działalności, sposób organizacji lub
naturalnego
stosowana technologia, ma bezpośredni
związek (przełożenie) na ochronę środowiska
lub zmiany klimatu.

Realizacja operacji z
zastosowaniem
rozwiązań
korzystnych
dla
środowiska
naturalnego przyczyni
się
do
poprawy
jakości
tego
środowiska, które jest
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie cennym bogactwem
wniosku o przyznanie pomocy oraz konkretnych obszaru LGD.

Operacje stosujące rozwiązania
korzystne
dla
środowiska
naturalnego przyczynią się do
osiągnięcia wszystkich celów
LSR.

Operacja zakłada
zastosowanie rozwiązań
korzystnych dla
środowiska naturalnego

Premiowane będą operacje zawierające
elementy o charakterze innowacyjnym,
polegające na wdrożeniu na obszarze LSR
nowego, znacząco udoskonalonego lub
wykonanego w nowatorski sposób produktu,
usługi, procesu, organizacji lub nowego
sposobu wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących
lokalnych
zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych
czy społecznych.

Operacje stosujące rozwiązania Operacja zawiera
innowacyjne przyczynią się do elementy o charakterze
osiągnięcia wszystkich celów innowacyjnym
LSR.

1.TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT

założeń biznesplanu.

3.

Operacja
zawiera
elementy
o
charakterze
innowacyjnym

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy oraz konkretnych
założeń biznesplanu

Realizacja operacji z
wykorzystaniem
innowacyjnych
rozwiązań przyczyni
się
do
wzrostu
konkurencyjności
obszaru LGD.

1.TAK – 10 PKT

2. NIE – 0 PKT
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4.

Operacja
zakłada
utworzenie większej
liczby miejsc pracy
niż wymagane 1 nowe
miejsce pracy

Ocenie podlega, czy zakres operacji
przewiduje utworzenie większej liczby
nowych miejsc pracy na obszarze działania
LGD niż wymagane 1 miejsce pracy
wynikające z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Realizacja
operacji
zwiększy
poziom
zatrudnienia
na
obszarze LGD.

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego
Programem
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Przez utworzenie miejsca pracy rozumie się
utworzenie dodatkowego miejsca pracy w
wymiarze etatu średniorocznego czyli średniego
łącznego wymiaru czasu pracy na podstawie
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
w ramach stworzonych stanowisk pracy i
utrzymanie go przez okres 2 lat od dnia wypłaty
płatności końcowej.

Rozwój lokalnego rynku pracy
przyczyni się do
realizacji
Celu szczegółowego I.1.Spadek
poziomu
bezrobocia
na
obszarze wdrażania LSR w
grupie 20 osób do 2023 roku
oraz Celu ogólnego I Wzrost
konkurencyjności gospodarczej
obszaru LGD

Operacja zakłada
utworzenie większej
liczby miejsc pracy niż
wymagane 1 nowe
miejsce pracy
1. TAK – 10 PKT

2. NIE – 0 PKT

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy oraz konkretnych
założeń biznesplanu.

5.

Projekt zakłada
podnoszenie
kompetencji osób
realizujących
operację

Ocenie
podlega,
czy
Wnioskodawca
zaplanował
w
projekcie
elementy
podnoszenia kompetencji (np. kurs, szkolenie,
licencja, certyfikat), co będzie miało wpływ
zarówno
na
większe
powodzenie
podejmowanej działalności gospodarczej, jak
i wzmocnienie konkurencyjności lokalnych
przedsiębiorstw.

Podnoszenie
kompetencji zwiększy
szanse na powodzenie
podejmowanej
działalności
gospodarczej
oraz
wzmocnienie
konkurencyjności
lokalnych
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie przedsiębiorstw.
wniosku o przyznanie pomocy oraz konkretnych

W ramach kryterium będą
preferowane
projekty
uwzględniające
podnoszenie
kompetencji, co przyczyni się
do prawidłowej
realizacji
Celu szczegółowego I.1.Spadek
poziomu
bezrobocia
na
obszarze wdrażania LSR w
grupie 20 osób do 2023 roku
oraz Celu ogólnego I Wzrost
konkurencyjności gospodarczej

Projekt zakłada
podnoszenie
kompetencji osób
realizujących operację

1.TAK – 10 PKT
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założeń biznesplanu.

obszaru LGD
2. NIE – 0 PKT

6.

Wnioskodawca
jest zameldowany
nieprzerwanie
na
pobyt
stały
lub
czasowy na obszarze
LSR od co najmniej
12 miesięcy licząc na
dzień
złożenia
wniosku

Preferowani będą Wnioskodawcy, którzy
wykażą, że na dzień złożenia wniosku byli
zameldowani nieprzerwanie na pobyt stały
lub czasowy na obszarze LSR od co najmniej
12 miesięcy. Ma to zachęcać i wspierać
mieszkańców związanych z obszarem LSR
poprzez miejsce zamieszkania.

Wsparcie
Wnioskodawców
związanych
z
obszarem
LSR
pozwoli odpowiedzieć
na
zdiagnozowane
problemy
i
wykorzystać mocne
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o strony obszaru w tym
zaświadczenie o okresie zameldowania na pobyt kapitał ludzki.

Wprowadzenie tego kryterium
przyczyni się do realizacji i
lepszego
osiągnięcia
wszystkich celów strategii.

Wnioskodawca
jest zameldowany
nieprzerwanie na pobyt
stały lub czasowy na
obszarze LSR od co
najmniej 12 miesięcy
licząc na dzień złożenia
wniosku
1. TAK - 10 PKT

stały lub czasowy.

2. NIE - 0 PKT
7.

Wnioskodawca
Ocenie podlega, czy wnioskodawca przed
korzystał z doradztwa złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
LGD
skorzystał z doradztwa prowadzonego przez
LGD.

Wnioski
przygotowane dzięki
doradztwu przez LGD
będą
lepiej
opracowane oraz w
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie większym
stopniu
dokumentacji LGD (karta udzielonego doradztwa, będą
realizować
lista obecności ze szkolenia, rejestr wydanych założone cele LSR.
zaświadczeń).Kryterium uważa się za spełnione
również kiedy osoba wskazana we wniosku w
pozycji – osoba do kontaktu korzystała z
doradztwa LGD.

Wprowadzenie tego kryterium
przyczyni się do realizacji i Wnioskodawca korzystał
lepszego
osiągnięcia z doradztwa LGD
wszystkich celów strategii
1.TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Przedsięwzięcie I.1.2 Generowanie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw na obszarze LSR
Źródło finansowania – PROW na lata 2014 – 2020

Zakres operacji – rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wdrażania LSR
wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację

KRYTERIUM

1.

Okres prowadzenia
działalności
gospodarczej przez
Wnioskodawcę

(maksymalna liczba punktów-90 PKT minimalna liczba punktów – 45 PKT)
WPŁYW PLANOWANEJ
PRZEWIDYWANE
OPERACJI NA
EFEKTY
DEFINICJA KRYTERIUM
OSIĄGNIECIE
REALIZOWANEJ
ZAKŁADANYCH
OPERACJI
CELÓW LSR
Ocenie podlega doświadczenie w Wsparcie dla firm z W ramach kryterium będą
prowadzeniu działalności gospodarczej. doświadczeniem
w preferowane
projekty
Zakłada się, że podmioty dłużej prowadzeniu działalności realizowane
przez
działające, mają już ugruntowaną gospodarczej
zwiększa podmioty
posiadające
pozycję na lokalnym rynku, wykazują się szanse na osiągnięcie doświadczenie
w
stabilnością.
Czas
prowadzenia celów LSR.
prowadzeniu działalności
działalności gospodarczej mierzony jest
gospodarczej co przyczyni
na dzień złożenia wniosku o przyznanie
się do realizacji
Celu
pomocy w LGD. Brany jest po uwagę
szczegółowego I.1.Spadek
tylko okres prowadzenia działalności o
poziomu bezrobocia na
rozwój której ubiega się wnioskodawca.
obszarze wdrażania LSR w
W okres prowadzenia działalności nie
grupie 20 osób do 2023
wlicza się okresu zawieszenia firmy.
roku oraz Celu ogólnego I
Wzrost konkurencyjności
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
gospodarczej
obszaru
wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu
LGD
oraz aktualnego wyciągu z Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
Działalności
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego.

PUNKTACJA

Okres prowadzenia
działalności gospodarczej
przez Wnioskodawcę
1. powyżej 36 miesięcy – 20
PKT
2. powyżej 24 do 36 miesięcy
włącznie – 15 PKT
3. powyżej 18 do 24 miesięcy
włącznie – 10 PKT
4. do 18 miesięcy włącznie –
0 PKT
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Operacja zakłada
zatrudnienie osoby z
grup
defaworyzowanych na
rynku pracy
określonych w LSR

2.

Ocenie podlega, czy zakres operacji
przewiduje zatrudnienie osoby należącej
do grup defaworyzowanych na rynku
pracy określonych w LSR (mieszkańcy

Realizacja
operacji
wpłynie
na
poprawę
sytuacji
grup
defaworyzowanych
na
obszarów wiejskich tj. zgodnie z definicją rynku pracy.
GUS obszar wiejski to teren położony poza
granicami administracyjnymi miast, kobiety,
osoby w przedziale wiekowym 25 – 34 lata,
długotrwale bezrobotni tj. bezrobotni
pozostający w rejestrze powiatowego urzędu
pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy przez
ostatnie 2 lata, z wyłączeniem okresów
odbywania
stażu
i przygotowania
zawodowego
dorosłych,
osoby
z
wykształceniem zawodowym i osoby bez
wystarczających kwalifikacji zawodowych tj.
osoby
niemające
kwalifikacji
do wykonywania jakiegokolwiek zawodu,
poświadczonych dyplomem, świadectwem,
zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub
innym dokumentem uprawniającym do
wykonywania zawodu).

Preferencja
udzielania
wsparcia
na
rozwój
działalności gospodarczej
dla
przedsiębiorstw
deklarujących zatrudnienie
w ramach operacji osób
zdefiniowanych w LSR
jako
defaworyzowane
będzie się bezpośrednio
przyczyniać do realizacji
Celu
szczegółowego
I.1.Spadek
poziomu
bezrobocia na obszarze
wdrażania LSR w grupie
20 osób do 2023 roku oraz
Celu ogólnego I Wzrost
konkurencyjności
gospodarczej
obszaru
LGD

Operacja zakłada
zatrudnienie osoby z grup
defaworyzowanych na rynku
pracy określonych w LSR

1. TAK – 10 PKT

2. NIE – 0 PKT

Przez zatrudnienie rozumie się utworzenie
dodatkowego miejsca pracy dla osoby z grup
defaworyzowanych, w wymiarze etatu
średniorocznego czyli średniego łącznego
wymiaru czasu pracy na podstawie umowy o
pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w
ramach stworzonych stanowisk pracy i
utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia
wypłaty płatności końcowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy oraz
konkretnych założeń biznesplanu.

3.

Operacja
zakłada Ocenie podlega zakres realizacji operacji Realizacja
operacji
z Operacje
stosujące Operacja zakłada
zastosowanie
z
uwzględnieniem
rozwiązań zastosowaniem rozwiązań rozwiązania korzystne dla zastosowanie rozwiązań
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rozwiązań
korzystnych
środowiska
naturalnego

ekologicznych. Kryterium uważa się za
dla spełnione, gdy charakter działalności,
sposób organizacji lub stosowana
technologia, ma bezpośredni związek
(przełożenie) na ochronę środowiska lub
zmiany klimatu.

korzystnych
dla
środowiska
naturalnego
przyczyni się do poprawy
jakości tego środowiska,
które
jest
cennym
bogactwem obszaru LGD

środowiska
przyczynią
osiągnięcia
celów LSR.

naturalnego korzystnych dla środowiska
się
do naturalnego
wszystkich
1.TAK – 10 PKT

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy oraz
konkretnych założeń biznesplanu.

4.

Operacja
zawiera
elementy
o
charakterze
innowacyjnym

Premiowane będą operacje zawierające
elementy o charakterze innowacyjnym,
polegające na wdrożeniu na obszarze
LSR nowego, znacząco udoskonalonego
lub wykonanego w nowatorski sposób
produktu, usługi, procesu, organizacji lub
nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych.

2.NIE – 0 PKT
Realizacja
operacji
z
wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań
przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności obszaru
LGD.

Operacje
rozwiązania
przyczynią
osiągnięcia
celów LSR.

stosujące
innowacyjne
się
do Operacja zawiera elementy o
wszystkich charakterze innowacyjnym

1.TAK – 10 PKT

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy oraz
konkretnych założeń biznesplanu.

5.

Operacja
zakłada
utworzenie większej
liczby miejsc pracy
niż wymagane 1 nowe
miejsce pracy

Ocenie podlega, czy zakres operacji
przewiduje utworzenie większej liczby
nowych miejsc pracy na obszarze
działania LGD niż wymagane 1 miejsce
pracy wynikające z ROZPORZĄDZENIA

Realizacja
operacji
zwiększy
poziom
zatrudnienia na obszarze
LGD, powstaną nowe
miejsca
pracy
w
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU istniejących
WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przedsiębiorstwach.
szczegółowych

warunków

i

trybu

2. NIE – 0 PKT
Rozwój lokalnego rynku
pracy przyczyni się do
realizacji
Celu
szczegółowego I.1.Spadek
poziomu bezrobocia na
obszarze wdrażania LSR w
grupie 20 osób do 2023

Operacja zakłada utworzenie
większej liczby miejsc pracy
niż wymagane 1 nowe
miejsce pracy
1. TAK - 10 PKT
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roku oraz Celu ogólnego I
Wzrost konkurencyjności
gospodarczej
obszaru
LGD

przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Przez miejsce pracy rozumie się utworzenie
dodatkowego miejsca pracy w wymiarze
etatu średniorocznego czyli średniego
łącznego wymiaru czasu pracy na podstawie
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o
pracę w ramach stworzonych stanowisk
pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od
dnia wypłaty płatności końcowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy oraz
konkretnych założeń biznesplanu.

6.

Projekt zakłada
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca
podnoszenie
zaplanował w projekcie elementy
kompetencji
osób podnoszenia kompetencji (np. kurs,
realizujących
szkolenie, licencja, certyfikat), co będzie
operację
miało
wpływ
na
wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy, załączonych
ofert oraz konkretnych założeń biznesplanu.

7.

Poziom
wkładu Preferowane będą projekty, w których
własnego wnoszonego planowany przez wnioskodawców wkład
przez Wnioskodawcę

2. NIE – 0 PKT

W ramach kryterium będą
preferowane
projekty
uwzględniające
podnoszenie kompetencji,
co przyczyni się do
prawidłowej
realizacji
Celu
szczegółowego
I.1.Spadek
poziomu
bezrobocia na obszarze
wdrażania LSR w grupie
20 osób do 2023 roku oraz
Celu ogólnego I Wzrost
konkurencyjności
gospodarczej
obszaru
LGD
Współfinansowanie
Wprowadzenie
tego
operacji
z
udziałem kryterium przyczyni się do
środków
własnych realizacji
i
lepszego
Podnoszenie kompetencji
wpłynie na wzmocnienie
konkurencyjności
lokalnych przedsiębiorstw.

Projekt zakłada podnoszenie
kompetencji osób
realizujących operację

1.TAK – 10 PKT

2. NIE – 0 PKT

Poziom wkładu własnego
wnoszonego przez
Wnioskodawcę
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własny przekracza poziom intensywności beneficjenta, pozwoli na osiągnięcia
wszystkich
1.Więcej niż 5 % powyżej
realizację
projektu
w
celów
strategii
pomocy
określony
w
wkładu minimalnego – 10
sposób
kompleksowy
i
ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA
PKT
kompletny
oraz
umożliwi
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24
wsparcie większej liczby
września 2015 r. w sprawie szczegółowych
projektów.
warunków i trybu przyznawania pomocy
2.Do 5% włącznie powyżej
finansowej
w
ramach
poddziałania
wkładu minimalnego- 5 PKT
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 oraz w LSR.
Wkład własny wnioskodawcy dotyczy
kosztów kwalifikowalnych operacji.

3. Wkład własny równy
minimalnemu – 0 PKT

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy.

8.

Wnioskodawca
Ocenie podlega, czy wnioskodawca
korzystał z doradztwa przed złożeniem wniosku o przyznanie
LGD
pomocy
skorzystał
z
doradztwa
prowadzonego przez LGD

Wnioski
przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane
oraz
w
większym stopniu będą
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie realizować założone cele
dokumentacji LGD (karta udzielonego LSR.
doradztwa, lista obecności ze szkolenia,
rejestr wydanych zaświadczeń). Kryterium
uważa się za spełnione również kiedy osoba
wskazana we wniosku w pozycji – osoba do
kontaktu korzystała z doradztwa LGD.

Wprowadzenie
tego
kryterium przyczyni się do Wnioskodawca korzystał z
realizacji
i
lepszego doradztwa LGD
osiągnięcia
wszystkich
celów strategii
1. TAK - 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
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KRYTERIUM

1.

2.

Operacja
jest
realizowana
w
miejscowości
zamieszkałej przez
mniej niż 5 tys.
mieszkańców

Operacja
zakłada
wykorzystanie
lokalnych zasobów
ludzkich,
kulturowych,
historycznych
lub
przyrodniczych

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Zakres operacji – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Źródło finansowania – PROW na lata 2014 – 2020
Przedsięwzięcie II.1.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury na obszarze LGD
(maksymalna liczba punktów-80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT)
PRZEWIDYWANE
WPŁYW PLANOWANEJ
EFEKTY
DEFINICJA KRYTERIUM
OPERACJI NA OSIĄGNIECIE
REALIZOWANEJ
ZAKŁADANYCH CELÓW LSR
OPERACJI
Realizacja
operacji
w
miejscowościach do 5 tys.
Realizacja
operacji
Ocenie podlega miejsce realizacji operacji.
mieszkańców
wpłynie
na
wpłynie na zwiększenie
realizację Celu szczegółowego
dostępności
do
II.1Zwiększenie
aktywności
infrastruktury
wśród
16247
mieszkańców
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie turystycznej,
objętych
LSR
w
zakresie
zaświadczeń z urzędów gmin/miast. wg. stanu z rekreacyjnej i kulturalnej
korzystania
z
rozwiniętej
sieci
końca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o w miejscowościach do 5
infrastruktury
do
2023
r.
oraz
dofinansowanie operacji.
tys. mieszkańców, które
Celu ogólnego II Poprawa
często
są
jakości i standardu życia
niedoinwestowane.
mieszkańców obszaru LGD w
oparciu o zasoby lokalne
Realizacja
operacji
przyczyni
się
do
realizacji
kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących
lokalne
zasoby
i
Przez zasoby przyrodnicze rozumie się m.in.: potencjał obszaru LGD.
parki, ścieżki przyrodnicze, rezerwaty, pomniki
Ocenie
podlega
zakres
wykorzystania
potencjału i zasobów lokalnych. Do zasobów
lokalnych
zaliczamy
zasoby
ludzkie,
kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Przez
zasoby lokalne rozumie się
wszelkiego
rodzaju dobra materialne i niematerialne
unikalne i charakterystyczne dla obszaru LGD.

Operacje wykorzystujące lokalne
zasoby
ludzkie,
kulturowe,
historyczne
i
przyrodnicze
przyczynią się do kompleksowej
realizacji LSR, a tym samym
lepszej
realizacji
Celu
szczegółowego II.1 Zwiększenie
aktywności
wśród
16247
mieszkańców objętych LSR w
zakresie korzystania z rozwiniętej
sieci infrastruktury do 2023 r.

PUNKTACJA
Operacja
realizowana
miejscowości
zamieszkałej
mniej niż
mieszkańców

jest
w
5

przez
tys.

1.TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
Operacja
zakłada
wykorzystanie
lokalnych
zasobów
ludzkich, kulturowych,
historycznych
lub
przyrodniczych
1.Dwóch lub więcej
lokalnych zasobów – 10
PKT
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przyrody, zbiorniki wodne, lasy, łąki.

oraz Celu ogólnego II Poprawa 2. Jednego lokalnego
jakości i standardu życia zasobu – 5 PKT
mieszkańców obszaru LGD w
oparciu o zasoby lokalne

Przez zasoby kulturowe rozumie się m.in.:
obrzędy, legendy, obiekty zabytkowe związane
z lokalną kulturą.
Przez zasoby historyczne rozumie się m.in.:
szlaki turystyczne, obiekty i wartości związane
z historią miejscowości i jej mieszkańców.
Przez zasoby ludzkie rozumie się m.in.: osoby
i
ich
kwalifikacje,
wolontariuszy,
mieszkańców.

3.Operacja nie zakłada
wykorzystania żadnego
lokalnego zasobu – 0
PKT

LGD
nie
zamyka
listy
sposobów
wykorzystania lokalnych zasobów. Zadaniem
Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki
sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby
obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób
wykorzystanie wskazanych zasobów wpłynie
na realizację celów opisywanego projektu
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
Wniosku o przyznanie pomocy.

3.

Ocenie podlega zakres realizowanej operacji i
Operacja dotyczy lub jej zasięg inwestycyjny. Operacje realizowane
ma
bezpośredni w sposób kompleksowy będą spełniały w
wpływ na wsparcie większym stopniu oczekiwania użytkowników.
kultury,
turystyki,
miejsc rekreacji i
integracji lokalnej
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
Wniosku o przyznanie pomocy.

Operacje
dotyczące
wskazanych
zakresów
przyczynią
się
do
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców i turystów
w
zakresie
ogólnodostępnej
infrastruktury.

Operacje
o
wskazanych
zakresach wpłyną na realizację
Celu
szczegółowego
II.1
Zwiększenie aktywności wśród
16247 mieszkańców objętych LSR
w
zakresie
korzystania
z
rozwiniętej sieci infrastruktury do
2023 r. oraz Celu ogólnego II
Poprawa jakości i standardu
życia mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne

Operacja dotyczy lub
ma bezpośredni wpływ
na wsparcie kultury,
turystyki,
miejsc
rekreacji i integracji
lokalnej
1.3 i więcej czynników
– 20 PKT
2.2 czynniki – 10 PKT
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3. Operacja dotyczy
jednego lub nie dotyczy
żadnego czynnika – 0
PKT

4.

Posiadane
przez
wnioskodawcę
doświadczenie
w
realizacji projektów o
podobnym charakterze,
przyczyni
się
do
prawidłowej
realizacji
projektu bez ryzyka
zwrotu
środków
finansowych, a tym
samym lepszej realizacji
LSR

Preferowane
będą
projekty,
których wnioskodawcy posiadają
doświadczenie
w
realizacji
projektów
dotyczących
inwestycji infrastrukturalnych, co
przyczyni się do prawidłowej
realizacji Celu szczegółowego
II.1Zwiększenie
aktywności
wśród
16247
mieszkańców
objętych
LSR
w
zakresie
korzystania z rozwiniętej sieci
infrastruktury do 2023 r. oraz
Celu ogólnego II Poprawa
jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD w
oparciu o zasoby lokalne

Wnioski uwzględniające
Operacja w swoim Ocenie podlega, czy wnioskodawca założył w wyposażenie podmiotów
zakresie
obejmuje projekcie zadania polegające na wyposażeniu i obiektów działających
w sferze kultury będą
wyposażenie
podmiotów/obiektów kulturalnych.
odpowiedzią
na
podmiotów
działających w sferze Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zdiagnozowany problem
wniosek o przyznanie pomocy.
braku lub niskiej jakości
kultury
wyposażenia obiektów a
co
za
tym
idzie

Operacje o wskazanym zakresie
wpłyną na realizację
Celu
szczegółowego II.1 Zwiększenie
aktywności
wśród
16247
mieszkańców objętych LSR w
zakresie korzystania z rozwiniętej
sieci infrastruktury do 2023 r.
oraz Celu ogólnego II Poprawa
jakości i standardu życia

Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy
w realizacji projektów dotyczących inwestycji
Wnioskodawca
zrealizował projekty infrastrukturalnych.
o
charakterze
podobnym
do
operacji,
którą Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zamierza realizować oświadczeń
Wnioskodawców,
potwierdzających zrealizowanie projektów.

5.

Wnioskodawca
zrealizował projekty o
charakterze podobnym
do
operacji,
którą
zamierza realizować
1.Dwa i więcej projekty
– 10 PKT
2. Jeden projekt – 5
PKT
3. Wnioskodawca nie
posiada doświadczenia
w realizacji projektów –
0 PKT
Operacja w swoim
zakresie
obejmuje
wyposażenie podmiotów
działających w sferze
kultury
1.

TAK – 10 PKT
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niewystarczającej oferty mieszkańców obszaru LGD w
spędzania czasu dla oparciu o zasoby lokalne
2.
mieszkańców obszarów
wiejskich.
6.

Operacja
zawiera
elementy
o
charakterze
innowacyjnym

Premiowane będą operacje zawierające
elementy o charakterze innowacyjnym,
polegające na wdrożeniu na obszarze LSR
nowego, znacząco udoskonalonego lub
wykonanego w nowatorski sposób produktu,
usługi, procesu, organizacji lub nowego
sposobu wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących
lokalnych
zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych
czy społecznych.

Realizacja operacji z
wykorzystaniem
innowacyjnych
rozwiązań przyczyni się
do
wzrostu
konkurencyjności
obszaru LGD.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy.

7.

Wnioskodawca
korzystał
doradztwa LGD

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przed
złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
skorzystał z doradztwa prowadzonego przez
LGD.
Wnioski przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
z Kryterium będzie weryfikowane na podstawie opracowane
oraz
w
większym
stopniu
będą
dokumentacji LGD (karta udzielonego
doradztwa, lista obecności ze szkolenia, rejestr realizować założone cele
wydanych zaświadczeń). Kryterium uważa się LSR.
za spełnione również kiedy osoba wskazana we
wniosku w pozycji – osoba do kontaktu
korzystała z doradztwa LGD.

NIE – 0 PKT

Operacje stosujące rozwiązania Operacja
zawiera
innowacyjne przyczynią się do elementy o charakterze
osiągnięcia wszystkich celów innowacyjnym
LSR.
1.TAK – 10 PKT

2. NIE – 0 PKT

Wnioskodawca
korzystał z doradztwa
LGD
Wprowadzenie tego kryterium 1.
przyczyni się do realizacji i
lepszego osiągnięcia wszystkich
celów strategii
2.

TAK – 10 PKT

NIE – 0 PKT
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Przedsięwzięcie II.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich
Źródło finansowania – RPO WK-P na lata 2014 – 2020

Zakres operacji - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji
społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich
(maksymalna liczba punktów-50 PKT minimalna liczba punktów – 25 PKT)
KRYTERIUM

1.

2.

Operacja realizowana
w
miejscowości
zamieszkałej
przez
mniej niż 5 tys.
mieszkańców

Operacja dotyczy lub
ma
bezpośredni
wpływ na wsparcie
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
lub
ubóstwem

DEFINICJA KRYTERIUM

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
Ocenie podlega miejsce realizacji operacji
Realizacja
operacji
wpłynie na zwiększenie
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
dostępności
do
danych z urzędów gmin/miast. wg. stanu z końca infrastruktury
na
rewitalizowanych
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o
obszarach
w
dofinansowanie operacji.
miejscowościach do 5
tys. mieszkańców

Ocenie
podlega
cel/wartość
realizowanej operacji i jej
inwestycyjny.

dodana Realizacja operacji z
zasięg których będą korzystały
osoby
zagrożone
wykluczeniem
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie społecznym i ubóstwem
Wniosku o przyznanie pomocy.
przyczynią
się
do
polepszenia standardów
życia społeczności.

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH CELÓW LSR

PUNKTACJA

Realizacja
operacji
w
miejscowościach do 5 tys.
mieszkańców
wpłynie
na
realizację Celu szczegółowego II.1
Zwiększenie aktywności wśród
16247 mieszkańców objętych LSR
w
zakresie
korzystania
z
rozwiniętej sieci infrastruktury do
2023 r. oraz Celu ogólnego II
Poprawa jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD w
oparciu o zasoby lokalne
Operacje o wskazanych zakresach
wpłyną
na
realizację
Celu
szczegółowego
II.1Zwiększenie
aktywności
wśród
16247
mieszkańców objętych LSR w
zakresie korzystania z rozwiniętej
sieci infrastruktury do 2023 r. oraz
Celu ogólnego II Poprawa jakości
i standardu życia mieszkańców

Operacja realizowana
w miejscowości
zamieszkałej przez
mniej niż 5 tys.
mieszkańców
1.TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
Operacja dotyczy
lub ma bezpośredni
wpływ na wsparcie
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym lub
ubóstwem
1.TAK – 10 PKT
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3.

4.

Wnioskodawca
zrealizował projekty o
charakterze
podobnym
do
operacji,
którą
zamierza realizować

Ocenie
podlega
doświadczenie Posiadanie
przez
wnioskodawcy w realizacji projektów o wnioskodawcę
celach społecznych
doświadczenia
w
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie realizacji projektów o
oświadczeń Wnioskodawców, potwierdzających podobnym charakterze,
zrealizowanie projektów.
przyczyni
się
do
prawidłowej
realizacji
projektu bez ryzyka
zwrotu
środków
finansowych, a tym
samym lepszej realizacji
LSR

Poziom
wkładu Ocenie podlega, w jakim stopniu
własnego wnoszonego wnioskodawca zamierza realizować operację
przez Wnioskodawcę
ze środków własnych. Zastosowanie tego
kryterium wpłynie na zwiększenie liczby
składanych projektów, co w efekcie zapewni
większy zasięg oddziaływania LSR.

Współfinansowanie
operacji z większym
udziałem
środków
własnych beneficjenta,
pozwoli
na
dofinansowanie większej
Wkład własny wnioskodawcy dotyczy kosztów liczby
projektów
w
kwalifikowalnych operacji.
ramach LSR
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy. Minimalny wkład
własny Wnioskodawcy został określony w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO
WK-P na lata 2014 – 2020.

obszaru LGD w oparciu o zasoby
lokalne
Preferowane
będą
projekty,
których wnioskodawcy posiadają
doświadczenie
w
realizacji
projektów o celach społecznych,
co przyczyni się do prawidłowej
realizacji Celu szczegółowego
II.1Zwiększenie aktywności wśród
16247 mieszkańców objętych LSR
w
zakresie
korzystania
z
rozwiniętej sieci infrastruktury do
2023 r. oraz Celu ogólnego II
Poprawa jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD w
oparciu o zasoby lokalne

2.NIE – 0 PKT
Wnioskodawca
zrealizował projekty
o charakterze
podobnym do
operacji, którą
zamierza realizować
1.Dwa i więcej
projekty – 10 PKT
2. Jeden projekt – 5
PKT
3. Wnioskodawca nie
posiada
doświadczenia w
realizacji projektów –
0 PKT

Wprowadzenie tego kryterium
przyczyni się do realizacji i Poziom wkładu
lepszego osiągnięcia wszystkich własnego wnoszonego
celów strategii
przez Wnioskodawcę
1.Więcej niż 5 %
powyżej wkładu
minimalnego – 10
PKT
2.Do 5% włącznie
powyżej wkładu
minimalnego- 5 PKT
3. Wkład własny
równy minimalnemu –
0 PKT
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5.

Wnioskodawca
Ocenie podlega, czy wnioskodawca przed
korzystał z doradztwa złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
LGD
skorzystał z doradztwa prowadzonego przez
LGD

Wnioski przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane
oraz
w
większym stopniu będą
realizować założone cele
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie LSR.
dokumentacji
LGD
(karta
udzielonego
doradztwa, lista obecności ze szkolenia, rejestr
wydanych zaświadczeń). Kryterium uważa się za
spełnione również kiedy osoba wskazana we
wniosku w pozycji – osoba do kontaktu
korzystała z doradztwa LGD.

Wprowadzenie tego kryterium
przyczyni się do realizacji i Wnioskodawca
lepszego osiągnięcia wszystkich korzystał z doradztwa
LGD
celów strategii

1.

TAK – 10 PKT

2.

NIE – 0 PKT
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Załącznik nr 2 do Procedury ustalania kryteriów
wyboru operacji i ich zmiany

KRYTERIA WYBORU DLA PROJEKTÓW GRANTOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH LSR
Przedsięwzięcie II.1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR
LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Przedsięwzięcie I.1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR
Źródło finansowania – RPO WK-P na lata 2014 – 2020

Zakres operacji – wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw
(maksymalna liczba punktów-70 PKT minimalna liczba punktów – 35 PKT)
KRYTERIUM

1.

Okres prowadzenia
działalności
gospodarczej przez
Wnioskodawcę

DEFINICJA KRYTERIUM

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA
OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH
CELÓW LSR

Ocenie podlega doświadczenie w
prowadzeniu działalności gospodarczej.
Preferuje się wsparcie Wnioskodawców,
którzy działają dłużej na obszarze LSR.
Zakłada się, że podmioty dłużej
działające, mają już ugruntowaną
pozycję na lokalnym rynku, wykazują się
stabilnością. Brany jest po uwagę tylko
okres prowadzenia działalności o rozwój
której ubiega się wnioskodawca.

Wsparcie dla firm z
doświadczeniem
w
prowadzeniu działalności
gospodarczej
zwiększa
szanse na osiągnięcie
celów LSR.

W ramach kryterium będą
preferowane
projekty
realizowane
przez
podmioty
posiadające
doświadczenie
w
prowadzeniu działalności
gospodarczej co przyczyni
się do realizacji
Celu
szczegółowego I.1.Spadek
poziomu bezrobocia na
obszarze wdrażania LSR w
grupie 20 osób do 2023
roku oraz Celu ogólnego I
Wzrost konkurencyjności

W okres prowadzenia działalności nie
wlicza się okresu zawieszenia firmy.

PUNKTACJA

Okres prowadzenia
działalności gospodarczej
przez Wnioskodawcę
1. powyżej 36 miesięcy – 20
PKT
2. powyżej 24 do 36 miesięcy
włącznie – 15 PKT
3. powyżej 18 do 24 miesięcy
włącznie – 10 PKT
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gospodarczej
LGD

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu
oraz aktualnego wyciągu z Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
Działalności
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego.

2.

Operacja
zakłada Ocenie podlega zakres realizacji operacji
zastosowanie
z
uwzględnieniem
rozwiązań
rozwiązań
ekologicznych. Kryterium uważa się za
korzystnych
dla spełnione, gdy charakter działalności,
środowiska
sposób organizacji lub stosowana
naturalnego
technologia, ma bezpośredni związek
(przełożenie) na ochronę środowiska lub
zmiany klimatu.

4. do 18 miesięcy włącznie –
0 PKT

Realizacja
operacji
z
zastosowaniem rozwiązań
korzystnych
dla
środowiska
naturalnego
przyczyni się do poprawy
jakości tego środowiska,
które
jest
cennym
bogactwem obszaru LGD

Operacje
stosujące
rozwiązania korzystne dla Operacja zakłada
środowiska
naturalnego zastosowanie rozwiązań
przyczynią
się
do korzystnych dla środowiska
osiągnięcia
wszystkich naturalnego
celów LSR.
1.TAK – 10 PKT

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy oraz
konkretnych założeń biznesplanu.

3.

Operacja
zawiera
elementy
o
charakterze
innowacyjnym

Premiowane będą operacje zawierające
elementy o charakterze innowacyjnym,
polegające na wdrożeniu na obszarze
LSR nowego, znacząco udoskonalonego
lub wykonanego w nowatorski sposób
produktu, usługi, procesu, organizacji lub
nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych.

obszaru

2.NIE – 0 PKT
Realizacja operacji z
wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań
przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności obszaru
LGD.

Operacje
rozwiązania
przyczynią
osiągnięcia
celów LSR.

stosujące Operacja zawiera elementy o
innowacyjne charakterze innowacyjnym
się
do
wszystkich
1.TAK – 10 PKT

2. NIE – 0 PKT

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy oraz
konkretnych założeń biznesplanu.
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4.

Operacja
zakłada Ocenie podlega, czy zakres operacji Realizacja
operacji Rozwój lokalnego rynku
utworzenie
nowych przewiduje utworzenie nowych miejsc zwiększy
poziom pracy przyczyni się do
miejsc pracy
pracy na obszarze działania LGD
zatrudnienia na obszarze realizacji
Celu
Przez nowe miejsce pracy rozumie się LGD.
szczegółowego I.1.Spadek
stworzenie dodatkowego miejsca pracy w
poziomu bezrobocia na
wymiarze etatu średniorocznego czyli
obszarze wdrażania LSR w
średniego łącznego wymiaru czasu pracy w
grupie 20 osób do 2023
ramach stworzonych stanowisk pracy i
roku oraz Celu ogólnego I
utrzymanie go przez okres 12 miesięcy
Wzrost konkurencyjności
rozliczeniowych.
gospodarczej
obszaru
LGD
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy
konkretnych założeń biznesplanu.

5.

1. TAK - 10 PKT
2. NIE – 0 PKT

oraz

Poziom
wkładu Ocenie podlega, w jakim stopniu
własnego wnoszonego wnioskodawca zamierza realizować
przez Wnioskodawcę operację
ze
środków
własnych.
Zastosowanie tego kryterium wpłynie na
zwiększenie
liczby
składanych
projektów, co w efekcie zapewni
większy zasięg oddziaływania LSR.

Współfinansowanie
operacji
z
większym
udziałem
środków
własnych beneficjenta niż
określony
w
Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO WKWkład własny wnioskodawcy dotyczy P na lata 2014 - 2020,
kosztów kwalifikowalnych operacji.
pozwoli
na
dofinansowanie większej
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie liczby projektów w ramach
wniosku o przyznanie pomocy. Minimalny LSR
wkład
własny
Wnioskodawcy
został
określony w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014 –
2020.

7.

Operacja zakłada utworzenie
nowych miejsc pracy

Wnioskodawca
Ocenie podlega, czy wnioskodawca
korzystał z doradztwa przed złożeniem wniosku o przyznanie
LGD
pomocy
skorzystał
z
doradztwa
prowadzonego przez LGD

Wnioski
przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane
oraz
w

Wprowadzenie
tego
kryterium przyczyni się do
realizacji
i
lepszego
osiągnięcia
wszystkich
celów strategii

Poziom wkładu własnego
wnoszonego przez
Wnioskodawcę
1.Więcej niż 5 % powyżej
wkładu minimalnego – 10
PKT
2.Do 5% włącznie powyżej
wkładu minimalnego- 5 PKT
3. Wkład własny równy
minimalnemu – 0 PKT

Wprowadzenie
tego Wnioskodawca korzystał z
kryterium przyczyni się do doradztwa LGD
realizacji
i
lepszego
osiągnięcia
wszystkich
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większym

stopniu

będą celów strategii

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie realizować założone cele
dokumentacji LGD (karta udzielonego LSR.
doradztwa, lista obecności ze szkolenia,
rejestr wydanych zaświadczeń). Kryterium
uważa się za spełnione również kiedy osoba
wskazana we wniosku w pozycji – osoba do
kontaktu korzystała z doradztwa LGD.

1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT
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Zakres operacji – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez zachowanie dziedzictwa lokalnego;
promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Źródło finansowania – PROW na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie II.2.1. Działania na rzecz edukacji, aktywizacji, promocji w obszarze kultury i lokalnego dziedzictwa
(maksymalna liczba punktów - 80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT)
KRYTERIUM

1.

Operacja zakłada
wykorzystanie
lokalnych zasobów
ludzkich,
dziedzictwa
kulturowego,
historycznego lub
przyrodniczego

DEFINICJA KRYTERIUM

Ocenie podlega zakres wykorzystania
potencjału i zasobów lokalnych
Przez zasoby lokalne rozumie się
wszelkiego rodzaju dobra materialne i
niematerialne unikalne i
charakterystyczne dla obszaru LGD.
Przez zasoby przyrodnicze rozumie się m.in.:
parki, ścieżki przyrodnicze, rezerwaty,
pomniki przyrody, zbiorniki wodne, lasy,
łąki.
Przez zasoby kulturowe rozumie się m.in.:
obrzędy, legendy, obiekty zabytkowe
związane z lokalną kulturą.
Przez zasoby historyczne rozumie się m.in.:
szlaki turystyczne, obiekty i wartości
związane z historią miejscowości i jej
mieszkańców.
Przez zasoby ludzkie rozumie się m.in.:
osoby i ich kwalifikacje, wolontariuszy,
mieszkańców.

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
Realizacja
operacji
przyczyni się tworzenia
kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących lokalne
zasoby i potencjał obszaru
LGD

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA
OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH CELÓW
LSR
Operacje
wykorzystujące
lokalne zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne i
przyrodnicze przyczynią się
do kompleksowej realizacji
LSR, a tym samym lepszej
realizacji
Celu
szczegółowego
II.2
Zwiększenie świadomości i
aktywności społeczno –
zawodowej
8000
mieszkańców obszaru LSR w
zakresie
ochrony
środowiska,
dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
ubóstwu do 2023 rok oraz
celu ogólnego II. Poprawa
jakości i standardu życia

PUNKTACJA
Operacja zakłada
wykorzystanie
lokalnych zasobów
ludzkich, dziedzictwa
kulturowego,
historycznego lub
przyrodniczego
1.Dwóch lub więcej
zasobów – 10 PKT
2. Jednego zasobu – 5
PKT

3.Operacja nie zakłada
wykorzystania żadnego
lokalnego zasobu – 0
PKT
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LGD nie zamyka listy sposobów
wykorzystania lokalnych zasobów. Zadaniem
Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w
jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne
zasoby obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób
wykorzystanie wskazanych zasobów wpłynie
na realizację celów opisywanego projektu

mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o powierzenie grantu.

2.

Podmiot,
który Ocenie podlega zakres dotychczasowej
będzie
realizował działalności wnioskodawcy
operację działa w
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
sferze kultury

Realizacja
operacji
przyczyni
się
do
większego wykorzystania
dostępnych produktów i
wniosku o powierzenie grantu oraz załączonej usług lokalnych przez
dokumentacji np. Statutu.
mieszkańców i turystów.
Podmioty działające w
sferze
kultury
mają
doświadczenie
w
wzmacnianiu
kapitału
społecznego.

Operacje realizowane przez
podmioty
działające
w
sferze
kultury,
wykorzystujące
lokalne
zasoby ludzkie, kulturowe,
historyczne i przyrodnicze
przyczynią
się
do
kompleksowej
realizacji
LSR, a tym samym lepszej
realizacji
Celu
szczegółowego
II.2
Zwiększenie świadomości i
aktywności społeczno –
zawodowej
8000
mieszkańców obszaru LSR w
zakresie
ochrony
środowiska,
dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
ubóstwu do 2023 roku oraz
celu ogólnego II. Poprawa
jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne

Podmiot, który będzie
realizował operację
działa w sferze kultury
1. TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
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3.

4.

Obszar
oddziaływania
operacji

Ocenie podlega zakres oddziaływania
zaplanowanej operacji. Im większy zasięg
oddziaływania zaplanowanej operacji, tym
większa wiedza i świadomość lokalnego
dziedzictwa
oraz
zaangażowanie
i
wykorzystanie kapitału społecznego.

Realizacja
operacji
przyczyni
się
do
szerokiego zaangażowania
społeczeństwa
oraz
wzrostu
świadomości
mieszkańców i turystów,
dotyczącej
walorów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie przyrodniczych,
wniosku o powierzenie grantu.
kulturowych
i
turystycznych
oraz
produktów
lokalnych
obszaru LGD

Wnioskodawca
Kryterium preferuje projekty realizowane
posiada
przez podmioty związane z obszarem LSR.
siedzibę/miejsce
zamieszkania
na Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o
wypis z KRS, kopię dowodu osobistego lub
obszarze LGD
zaświadczenie o zameldowaniu/zamieszkaniu.

Powierzenie
realizacji
grantów podmiotom z
obszaru wdrażania LSR
pozwoli
zaspokoić
potrzeby
mieszkańców
oraz wzmocnić potencjał
lokalnych organizacji oraz
lokalnych liderów.

Operacje o szerokim zasięgu
oddziaływania przyczynią
się do realizacji
Celu
szczegółowego
II.2
Zwiększenie świadomości i
aktywności społeczno –
zawodowej
8000
mieszkańców obszaru LSR w
zakresie
ochrony
środowiska,
dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
ubóstwu do 2023 roku oraz
celu ogólnego II. Poprawa
jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne
Zakłada się preferowanie
grantów
realizowanych
przez podmioty z obszaru
wdrażania
LSR,
co
przyczyni
się
do
prawidłowej realizacji Celu
szczegółowego
II.2
Zwiększenie świadomości i
aktywności społeczno –
zawodowej
8000
mieszkańców obszaru LSR w
zakresie
ochrony
środowiska,
dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
ubóstwu do 2023 roku oraz

Obszar oddziaływania
operacji
1.Cały obszar LGD –
20 PKT

2.Gminę – 10 PKT

3.Miejscowość – 5
PKT

Wnioskodawca
posiada
siedzibę/miejsce
zamieszkania na
obszarze LGD
1.TAK – 20 PKT

2. NIE – 0 PKT
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celu ogólnego II. Poprawa
jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne

5.

Operacja zawiera
elementy
o
charakterze
innowacyjnym

Premiowane będą operacje zawierające
elementy o charakterze innowacyjnym,
polegające na wdrożeniu na obszarze LSR
nowego, znacząco udoskonalonego lub
wykonanego w nowatorski sposób produktu,
usługi, procesu, organizacji lub nowego
sposobu wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących
lokalnych
zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych
czy społecznych.

Realizacja operacji z
wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań
przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności obszaru
LGD.

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu
wniosek o powierzenie grantu.

6.

Wnioskodawca
korzystał
doradztwa LGD

Ocenie podlega, czy wnioskodawca przed
z złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
skorzystał z doradztwa prowadzonego przez
LGD

Wnioski
przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane
oraz
w
większym stopniu będą
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie realizować założone cele
dokumentacji LGD (karta udzielonego doradztwa, LSR.
lista obecności ze szkolenia, rejestr wydanych
zaświadczeń). Kryterium uważa się za spełnione
również kiedy osoba wskazana we wniosku w
pozycji – osoba do kontaktu korzystała z
doradztwa LGD.

Operacje
rozwiązania
przyczynią
osiągnięcia
celów LSR.

stosujące Operacja zawiera
innowacyjne elementy o charakterze
się
do innowacyjnym
wszystkich
1.TAK – 10 PKT

2. NIE – 0 PKT

Wprowadzenie
tego
kryterium przyczyni się do Wnioskodawca
realizacji
i
lepszego korzystał z doradztwa
osiągnięcia
wszystkich LGD
celów strategii
1.TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
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Zakres operacji – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
Źródło finansowania – PROW na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie II.2.2. Podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska
(maksymalna liczba punktów - 90 PKT minimalna liczba punktów –45 PKT)
KRYTERIUM

1.

Operacja
zakłada
wykorzystanie
lokalnych
zasobów
ludzkich, dziedzictwa
kulturowego,
historycznego
lub
przyrodniczego

DEFINICJA KRYTERIUM

Ocenie podlega zakres wykorzystania
potencjału i zasobów lokalnych
Przez zasoby lokalne rozumie się
wszelkiego rodzaju dobra materialne i
niematerialne unikalne
i charakterystyczne dla obszaru LGD.
Przez zasoby przyrodnicze rozumie się
m.in.: parki, ścieżki przyrodnicze,
rezerwaty, pomniki przyrody, zbiorniki
wodne, lasy, łąki.
Przez zasoby kulturowe rozumie się m.in.:
obrzędy, legendy, obiekty zabytkowe
związane z lokalną kulturą.
Przez zasoby historyczne rozumie się
m.in.: szlaki turystyczne, obiekty i
wartości związane z historią miejscowości
i jej mieszkańców.
Przez zasoby ludzkie rozumie się m.in.:
osoby i ich kwalifikacje, wolontariuszy,
mieszkańców.
LGD nie zamyka listy sposobów

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
Operacje przyczynią się do
realizacji kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących lokalne
zasoby i potencjał obszaru
LGD

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA
OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH
CELÓW LSR
Operacje wykorzystujące
lokalne zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne i
przyrodnicze przyczynią
się
do kompleksowej
realizacji LSR, a tym
samym lepszej realizacji
Celu szczegółowego II.2
Zwiększenie świadomości i
aktywności społeczno –
zawodowej
8000
mieszkańców obszaru LSR
w
zakresie
ochrony
środowiska, dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
ubóstwu do 2023 rok oraz
celu ogólnego II. Poprawa
jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne

PUNKTACJA

Operacja zakłada
wykorzystanie lokalnych
zasobów ludzkich,
dziedzictwa
kulturowego,
historycznego lub
przyrodniczego
1.Dwóch lub więcej
zasobów – 10 PKT
2. Jednego zasobu – 5
PKT

3.Operacja nie zakłada
wykorzystania żadnego
lokalnego zasobu – 0
PKT
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wykorzystania lokalnych zasobów.
Zadaniem Wnioskodawcy jest
szczegółowo opisać, w jaki sposób
zamierza wykorzystać lokalne zasoby
obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób
wykorzystanie wskazanych zasobów
wpłynie na realizację celów opisywanego
projektu
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o powierzenie grantu.

2.

3.

Projekt
zakłada
objęcie
wsparciem
mieszkańców obszaru
LGD

Ocenie podlega zakres oddziaływania
zaplanowanej operacji. Im większy zasięg
oddziaływania zaplanowanej operacji, tym
większa wiedza i świadomość lokalnego
dziedzictwa oraz zaangażowanie i
wykorzystanie kapitału społecznego.

Realizacja
operacji
przyczyni się do szerokiego
zaangażowania
społeczeństwa oraz wzrostu
świadomości mieszkańców
i turystów, dotyczącej
walorów przyrodniczych,
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie kulturowych
i
wniosku o powierzenie grantu.
turystycznych
oraz
produktów
lokalnych
obszaru LGD

Projekt zakłada
Kryterium, preferuje projekty realizowane
zintegrowanie co
najmniej trzech branż w partnerstwie z innymi podmiotami na
działalności
obszarze LGD.
gospodarczej: np.
edukacyjną, związaną

Projekty prowadzone w
sposób zintegrowany
charakteryzują się większą
atrakcyjnością oraz
kompleksowym
podejściem do

Operacje
o
szerokim
zasięgu
oddziaływania
przyczynią się do realizacji
Celu szczegółowego II.2
Zwiększenie świadomości i
aktywności społeczno –
zawodowej
8000
mieszkańców obszaru LSR
w
zakresie
ochrony
środowiska, dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
ubóstwu do 2023 roku oraz
celu ogólnego II. Poprawa
jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne
Zakłada się preferowanie
grantów zakładających
integrację co najmniej
trzech branż działalności
gospodarczej co przyczyni
się do prawidłowej

Projekt zakłada objęcie
wsparciem mieszkańców
obszaru LGD
1.Mieszkańcy całego
obszaru LGD – 20 PKT
2.Mieszkańcy Gminy –
10 PKT

3.Mieszkańcy
miejscowości – 5 PKT

Projekt zakłada
zintegrowanie co
najmniej trzech branż
działalności
gospodarczej: np.
edukacyjną, związaną z
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z ochroną
środowiska,
produkcyjną,
rolniczą.

4.

Wnioskodawca
posiada
siedzibę/miejsce
zamieszkania
obszarze LGD

Kryterium weryfikowane na podstawie
porozumień
o
współpracy
pomiędzy
grantobiorcą a przedstawicielami różnych
branż gospodarczych. w których zawarte będą
informacje na czym ma polegać współpraca
przyczyniająca się do integracji tych branż
oraz wniosku o powierzenie grantu.

Kryterium preferuje projekty realizowane
przez podmioty związane z obszarem
LSR.
na
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o
wypis z KRS, kopię dowodu osobistego lub
zaświadczenie o zameldowaniu/zamieszkaniu.

rozwiązywania problemów realizacji Celu
lokalnej społeczności.
szczegółowego II.2
Zwiększenie świadomości i
aktywności społeczno –
zawodowej 8000
mieszkańców obszaru LSR
w zakresie ochrony
środowiska, dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
ubóstwu do 2023 roku oraz
celu ogólnego II. Poprawa
jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne
Powierzenie
realizacji Zakłada się preferowanie
grantów podmiotom z grantów
realizowanych
obszaru wdrażania LSR przez podmioty z obszaru
pozwoli
zaspokoić wdrażania
LSR,
co
potrzeby mieszkańców oraz przyczyni
się
do
wzmocnić
potencjał prawidłowej
realizacji
lokalnych organizacji oraz Celu szczegółowego II.2
lokalnych liderów.
Zwiększenie świadomości i
aktywności społeczno –
zawodowej
8000
mieszkańców obszaru LSR

ochroną środowiska,
produkcyjną, rolniczą.

1.TAK – 20 PKT

2. NIE – 0 PKT

Wnioskodawca posiada
siedzibę/miejsce
zamieszkania na
obszarze LGD

1.TAK – 20 PKT
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5.

Operacja
zawiera
elementy
o
charakterze
innowacyjnym

Premiowane będą operacje zawierające
elementy o charakterze innowacyjnym,
polegające na wdrożeniu na obszarze LSR
nowego, znacząco udoskonalonego lub
wykonanego
w nowatorski
sposób
produktu, usługi, procesu, organizacji lub
nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych.

Realizacja operacji z
wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań
przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności i
skuteczności w
rozwiązywaniu problemów
na obszarze wdrażania
LSR.

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o
wniosek o powierzenie grantu.

6.

Wnioskodawca
Ocenie podlega, czy wnioskodawca przed
korzystał z doradztwa złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
LGD
skorzystał z doradztwa prowadzonego
przez LGD

Wnioski
przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane
oraz
w
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie większym stopniu będą
dokumentacji LGD (karta udzielonego realizować założone cele
doradztwa, lista obecności ze szkolenia, rejestr LSR.
wydanych zaświadczeń). Kryterium uważa się
za spełnione również kiedy osoba wskazana we
wniosku w pozycji – osoba do kontaktu
korzystała z doradztwa LGD.

w
zakresie
ochrony
środowiska, dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
ubóstwu do 2023 roku oraz
celu ogólnego II. Poprawa
jakości i standardu życia
mieszkańców obszaru LGD
w oparciu o zasoby lokalne
Operacje
stosujące
rozwiązania innowacyjne
przyczynią
się
do
osiągnięcia
wszystkich
celów LSR.

2. NIE – 0 PKT

Operacja zawiera
elementy o charakterze
innowacyjnym

1.TAK – 10 PKT

2. NIE – 0 PKT
Wprowadzenie
tego Wnioskodawca korzystał
kryterium przyczyni się do z doradztwa LGD
realizacji
i
lepszego
osiągnięcia
wszystkich
celów strategii
1.TAK – 10 PKT

2.NIE – 0 PKT
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Przedsięwzięcie II.2.3 Działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem
Źródło finansowania – RPO WK-P na lata 2014 – 2020

Zakres operacji - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia
rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
(maksymalna liczba punktów-60 PKT minimalna liczba punktów – 30 PKT)
KRYTERIUM

1.

Operacja
wykorzystuje
zintegrowanie
co
najmniej
trzech
sektorów
(publicznego,
społecznego
i
gospodarczego)

DEFINICJA KRYTERIUM

Ocenie podlega zaplanowanie
zintegrowania co najmniej trzech
sektorów, tj. publicznego, społecznego i
gospodarczego.

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI

Realizacja operacji w
sposób zintegrowany
przyczyni
się
do
kompleksowego
objęcia wsparciem osób
Kryterium weryfikowane na podstawie zagrożonych
porozumień
o
współpracy
pomiędzy wykluczeniem
grantobiorcą a przedstawicielami sektorów w społecznym i ubóstwem
których zawarte będą informacje na czym ma
polegać współpraca przyczyniająca się do
integracji tych branż oraz wniosku o
powierzenie grantu.

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA
OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH CELÓW
LSR
Operacje zakłada realizację
przedsięwzięć na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym,
wykorzystujących
zintegrowanie co najmniej
sektorów a tym samym lepszej
realizacji Celu szczegółowego
II.2 Zwiększenie świadomości i
aktywności
społeczno
–
zawodowej 8000 mieszkańców
obszaru LSR w zakresie
ochrony
środowiska,
dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i ubóstwu do 2023
rok oraz celu ogólnego II.
Poprawa jakości i standardu
życia mieszkańców obszaru
LGD w oparciu o zasoby
lokalne

PUNKTACJA

Operacja wykorzystuje
zintegrowanie co
najmniej trzech sektorów
(publicznego,
społecznego i
gospodarczego)
1.trzech sektorów– 20
PKT
2. dwóch sektorów– 10
PKT
3. nie wykorzystuje
zintegrowania sektorów–
0 PKT
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2.

3.

Wnioskodawca
wykazał
doświadczenie
w
realizacji projektów o
charakterze
podobnym
do
operacji,
którą
zamierza realizować

Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji projektów na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ubóstwem

Preferowane będą projekty,
których
wnioskodawcy
posiadają doświadczenie w
realizacji projektów na rzecz
osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym i
ubóstwem, co przyczyni się do
prawidłowej realizacji
Celu
szczegółowego II.2 Zwiększenie
świadomości i
aktywności
społeczno – zawodowej 8000
mieszkańców obszaru LSR w
zakresie ochrony środowiska,
dziedzictwa
kulturowego,
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i ubóstwu do 2023
roku oraz celu ogólnego II.
Poprawa jakości i standardu
życia mieszkańców obszaru
LGD w oparciu o zasoby
lokalne
Współfinansowanie
Wprowadzenie tego kryterium
operacji z większym przyczyni się do realizacji i
udziałem
środków lepszego
osiągnięcia
własnych beneficjenta, wszystkich celów strategii
pozwoli
na
dofinansowanie
większej
liczby
projektów w ramach
LSR

Posiadanie
przez
wnioskodawcę
doświadczenia
w
realizacji projektów o
podobnym charakterze,
Kryterium będzie weryfikowane na podstawi przyczyni
się
do
oświadczeń wnioskodawców.
prawidłowej realizacji
projektu bez ryzyka
zwrotu
środków
finansowych, a tym
samym
lepszej
realizacji LSR

Poziom
wkładu Ocenie podlega, w jakim stopniu
własnego wnoszonego wnioskodawca
zamierza
realizować
przez Wnioskodawcę operację
ze
środków
własnych.
Zastosowanie tego kryterium wpłynie na
zwiększenie liczby składanych projektów,
co w efekcie zapewni większy zasięg
oddziaływania LSR.
Wkład własny wnioskodawcy dotyczy kosztów
kwalifikowalnych operacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o przyznanie pomocy. Minimalny
wkład własny Wnioskodawcy został określony
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WK-P na lata 2014 – 2020.

Wnioskodawca wykazał
doświadczenie
w
realizacji projektów o
charakterze podobnym
do
operacji,
którą
zamierza realizować
1.Dwóch i więcej
projektów – 10 PKT
2. Jednego projektu – 5
PKT
3. Wnioskodawca nie
posiada doświadczenia w
realizacji projektów – 0
PKT

Poziom wkładu
własnego wnoszonego
przez Wnioskodawcę
1.Więcej niż 5 %
powyżej
wkładu
minimalnego – 10 PKT
2.Do
5%
włącznie
powyżej
wkładu
minimalnego- 5 PKT
3. Wkład własny równy
minimalnemu – 0 PKT
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4.

Operacja
zawiera
elementy
o
charakterze
innowacyjnym

Premiowane będą operacje zawierające
elementy o charakterze innowacyjnym,
polegające na wdrożeniu na obszarze LSR
nowego, znacząco udoskonalonego lub
wykonanego
w nowatorski
sposób
produktu, usługi, procesu, organizacji lub
nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych.

Realizacja operacji z
wykorzystaniem
innowacyjnych
rozwiązań przyczyni się
do wzrostu
konkurencyjności
obszaru LGD.

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu
wniosek o powierzenie grantu.

5.

Wnioskodawca
Ocenie podlega, czy wnioskodawca przed
korzystał z doradztwa złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
LGD
skorzystał z doradztwa prowadzonego
przez LGD.

Wnioski przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane oraz w
większym stopniu będą
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie realizować
założone
dokumentacji LGD
(karta
udzielonego cele LSR.
doradztwa, lista obecności ze szkolenia, rejestr
wydanych zaświadczeń). Kryterium uważa się
za spełnione również kiedy osoba wskazana we
wniosku w pozycji – osoba do kontaktu
korzystała z doradztwa LGD.

Operacje stosujące rozwiązania Operacja zawiera
innowacyjne przyczynią się do elementy o charakterze
osiągnięcia wszystkich celów innowacyjnym
LSR.
1.TAK – 10 PKT

2. NIE – 0

PKT

Wprowadzenie tego kryterium Wnioskodawca korzystał
przyczyni się do realizacji i z doradztwa LGD
lepszego
osiągnięcia
wszystkich celów strategii
1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT
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