„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania karty oceny wg. Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji – procedury ogólne – LGD „Krasnystaw PLUS”

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca
korzystał
ze
spotkań
konsultacyjno
–
doradczych lub/i
doradztwa
indywidualnego w
biurze LGD

Preferuje
się
operacje
Wnioskodawców korzystających z
oferty doradztwa lub/ i spotkań
konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych
przez biuro LGD. Punkty zostaną
przyznane wyłącznie wtedy gdy
wnioskodawca przedstawi co najmniej
główne założenia projektu, tj. cele,
opis operacji i planowane koszty.
Poprzez zastosowane kryterium dąży

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa
indywidualnego w biurze LGD do
ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
konsultacyjno – doradczych
5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub spotkań

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana
na ogólne
podstawie
rejestru
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.
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Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
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się do jak najlepszej jakości wniosków,
sprawnego funkcjonowania biura i
Rady, oceny większej ilości wniosków
przy zachowaniu tego samego czasu na
ocenę,
skrócenie
czasu
oceny
formalnej
wniosków
o dofinansowanie.
Wnioskodawca
Powiązanie z diagnozą i analizą
jest osobą z grupy SWOT, kierowanie wsparcia do grup
defaworyzowanej
defaworyzowanych.
Operacja
przewiduje
wsparcie
osób
ze
zdefiniowanych
w
LSR
grup
defaworyzowanych
tj.:
- osób bezrobotnych,
- ludzi młodych do 34 roku życia,

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena - 10 pkt.

Wnioskodawca
załączył
potwierdzający przynależność
defaworyzowanej:
- 15 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 15 pkt.

dokument Informacje zawarte we Kryterium
do grupy wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
zaświadczenie z PUP,
oświadczenie o nr PESEL.

Diagnoza wskazuje, że bezrobocie
wśród młodych ludzi jest największe w
stosunku do innych grup, osoby
młode lub 50 r. ż. rozwijające firmę
lub osoby młode lub 50 r. ż i
bezrobotne,
chcące
założyć
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- osób powyżej 50 roku życia
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2.

konsultacyjno - doradczych
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działalność
gospodarczą,
będą
premiowane tym kryterium. Wszystkie
kryteria w sektorze przedsiębiorczości
adekwatne są do wskaźnika rezultatu
"liczba nowoutworzonych miejsc
pracy".
Powiązanie z diagnozą i analizą
SWOT. Kryterium preferuje operacje,
realizowane przez Wnioskodawców,
którzy są członkami organizacji
pozarządowej.
Kryterium
podyktowane
dążeniem
do
pobudzenia aktywności i poszerzenia
dialogu społecznego, nawiązania więzi
lokalnych, wzmocnienia umiejętności
działania dla realizacji wspólnych
celów związanych z realizacją LSR.
Operacja zakłada Preferowane
będą
wykorzystanie
operacje/działalności
zakładające
lokalnych zasobów wykorzystanie lokalnych zasobów
obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Lokalne zasoby - ludzkie,
surowcowe, Kryterium obejmuje
wsparcie wyłącznie dla działalności,
które przewidują rozwój przetwórstwa

Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o
załączników) zamieścił informację o
dofinansowanie
członkostwie w organizacji pozarządowej:
wraz z załącznikami
- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie

(potwierdzenie
członkostwie).

we Kryterium
ogólne

o

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca
we
wniosku
o Weryfikacja
zapisów Kryterium
ogólne
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem zawartych we wniosku o
załączników) zamieścił informację o realizacji
dofinansowanie
operacji wskazującej na:
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych zasobów wraz z załącznikami.
- 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej
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4.

Wnioskodawca
jest
członkiem
organizacji
pozarządowej
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Operacja zakłada Kryterium podyktowane dążeniem
rozwiązania
LGD
do
jak
największego
innowacyjne
propagowania działań innowacyjnych.
W diagnozie opisano problemy
związane z niskim poziomem

- 0 pkt. - Operacji nie zakłada wykorzystania
lokalnych zasobów ani wykorzystanie marki
lokalnej Krasna Chata
Maksymalna ocena 15 pkt.

Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o
załączników) zamieścił informację, że
planowana operacja uwzględnia rozwiązania dofinansowanie

we Kryterium
ogólne
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5.

Krasna Chata
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na obszarze LSR. Przyznanie punktów
w tym kryterium będzie możliwe, jeżeli
wnioskodawca szczegółowo opisze i
wyjaśni na czym będzie polegało
wykorzystanie lokalnych zasobów oraz
wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata (regulamin korzystania z
lokalnej
marki
na
stronie
www.krasnachata.org)
Kryterium
spójne z diagnozą która opisuje
przetwórstwo
adekwatene
do
wskaźników:
Liczba
podmiotów
korzystających
z
infrastruktury
służącej przetwarzaniu produktów
rolnych,. Liczba sieci w zakresie
krótkich łańcuchów żywnościowych
lub rynków lokalnych które otrzymały
wsparcie w ramach realizacji LSR
Liczba certyfikatów przyznanych
produktom i usługom lokalnym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

innowacyjne:

wraz z załącznikami.

– 10 pkt. - Operacja zakłada rozwiązania
innowacyjne w zakresie wprowadzenia na
obszarze LGD nowych lub ulepszonych
usług a także nowatorskich rozwiązań
organizacyjnych w zakresie wykorzystania
lokalnych zasobów

Innowacyjność
zostanie
uznana
wówczas, jeśli beneficjent oświadczy, Maksymalna ocena 10 pkt.
że innowacyjny produkt lub usługa nie
jest oferowany na terenie LGD, pod
warunkiem jednak, że oświadczenie to
jest udokumentowane opinią o
innowacyjności,
która
została
wystawiona wyłącznie przez: 1.
Jednostkę naukową w rozumieniu
art. 2, pkt. 9 z wyłączeniem lit. f)
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj.
jednostką naukową – prowadzącą w
sposób ciągły badania naukowe lub
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- 0 pkt. - operacja nie zakłada rozwiązań
innowacyjnych

Strona

wykształcenia,
kreatywności
i
przedsiębiorczości.
Innowacyjne
pomysły będą ustalać nowy kanon
dobrych praktyk, wykorzystają lokalne
zasoby w nowy sposób, zaktywizują
część społeczności i przyczynią się do
realizacji
celów
przekrojowych
PROW. Związane ze wskaźnikiem
Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje.
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prace rozwojowe, taką jak: a)
podstawowe jednostki organizacyjne
uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni, b) jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.
619, z późn. zm.), c) instytuty
badawcze,
d)
międzynarodowe
instytuty naukowe utworzone na
podstawie odrębnych przepisów,
działające
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską
Akademię Umiejętności, lub 2.
Centrum badawczo-rozwojowe w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn.
zm.),
lub
3.
Stowarzyszenie
naukowo-techniczne
o
zasięgu
ogólnopolskim, lub regionalnym,
którego zakres działania jest związany
z inwestycją będącą przedmiotem
projektu.
lub
4.
Organizację
zrzeszającą przedsiębiorców o
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Realizacja operacji spowoduje utworzenie, Informacje
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
wniosku o
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie

- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy

wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy załączników do wniosku –
defaworyzowanej / w przeliczeniu na pełny oświadczenie
etat
Wnioskodawcy
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Maksymalna ocena 20 pkt

Strona

6.

zasięgu co najmniej obszaru LGD. W
przypadku, gdy innowacyjność nie
zostanie wskazana w projekcie lub
oświadczenie przedsiębiorcy nie będzie
odpowiednio
udokumentowane
oceniający przyzna 0 punktów w tym
zakresie.
Tworzenie nowych Preferowane są te operacje, które
miejsc pracy
przewidują utworzenie większej liczby
miejsc pracy niż wymagane minimum.
Wymagane
minimum
dotyczy
utworzenia
1
miejsca
pracy.
Dodatkowo premiowane operacje,
które przewidują wsparcie osób
z
grup
defaworyzowanych
zdefiniowanych w LSR ze względu na
dostęp do rynku pracy, tj. : - osób
bezrobotnych; -ludzi młodych do 34
roku życia,- osób powyżej 50 roku
życia.
Kryterium
istotne
z punktu rozwoju gospodarczego
obszaru LSR. Diagnoza wskazuje na
problemy grup defaworyzowanych,
kryterium adekwatne do wskaźników
dotyczących nowych miejsc pracy.
10 punktów otrzyma wnioskodawca,
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który wykażę we wniosku, iż utworzy
dwa miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty. Jeżeli dodatkowo na tych
stanowiskach pracy zatrudni 1 osobę z
grupy defaworyzowanej otrzyma 15
pkt natomiast jeśli zatrudni dwie osoby
z grupy defaworyzowanej otrzyma
maksymalną liczbę punktów 20.

i promocyjne
źródłach
finansowania

Operacja w opisie przewiduje:

Informacje
wniosku o

zawarte

- 15 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z dofinansowanie
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD podczas realizacji wraz z załącznikami
operacji, w prasie lokalnej i stronie
internetowej wnioskodawcy

we Kryterium
ogólne
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Zaplanowane
działania
informacyjne
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7.

Jeżeli wnioskodawca w ramach
realizacji złożonego wniosku utworzy
od 1,5 do 2 miejsc pracy otrzyma 5
punktów. Dodatkowo za zatrudnienie
na tych stanowiskach osoby z grupy
defaworyzowanej może otrzymać
dodatkowe 5 punktów. W takim
przypadku otrzyma max. 10 punktów
Preferencja dla operacji, w których
zaplanowano działania informacyjne
oraz
promocyjne
o
źródłach
finansowania operacji. Kryterium
o różnicujące podyktowane dążeniem do
wzrostu rozpoznawalności LGD na
obszarze wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- 10 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD i w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD na stronie
internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
Kryterium preferuje operacje, które
bezpośrednio przyczynią się do
ochrony środowiska lub / i klimatu
lub pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii lub
ograniczenie
emisji
szkodliwych
substancji). Punktowane będą operacje
zawierające elementy ograniczające
emisję
szkodliwych
pyłów,

Wnioskodawca
we
wniosku
o
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
planowanych rozwiązaniach w zakresie
ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania
zmianom klimatycznym:
- 10 pkt. - tak

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy

- 0 pkt. – nie
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Operacja
przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska lub/i
przeciwdziałania
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Operacja
zakłada
wkład
własny
wnioskodawcy
przekraczający
intensywność
pomocy

Kryterium preferuje operacje, w
których przewidziano wkład własny na
poziomie
przekraczającym
intensywność pomocy ze względu na
duże zainteresowanie pozyskaniem
środków w zakresie rozwijania

Wnioskodawca
we
wniosku
o
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
wysokości
wkładu
własnego
przewyższającego intensywność pomocy
minimum o 5% :

Informacje
wniosku o

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie
wraz z załącznikami.
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9.

zanieczyszczeń
oraz
odpadów. Maksymalna ocena 10 pkt
Ochrona klimatu będzie wspierana
przez punktowanie wykorzystania w
realizowanych operacjach działań bądź
technologii ograniczających zużycie
wody, energii lub operacje zakładające
wykorzystanie
lub
promowanie
rozwiązań opartych na odnawialnych
źródłach energii. W diagnozie
zidentyfikowano obszar LGD jako
posiadający bardzo dobre warunki do
stosowania
OZE.
Kryterium
wspomaga
osiągnięcie
celów
przekrojowych PROW. Kryterium
adekwatne do wskaźnika rezultatu
związanego z ochroną klimatu i
środowiska.
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zmianom
klimatycznym
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działalności
przy
ograniczonych - 5 pkt. - Tak
środkach zabezpieczonych na ten cel.
- 0 pkt. - Nie
Maksymalna ocena – 5 pkt.
110

Minimalna liczba punktów w ocenie:

55
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw (dofinansowanie 100 tys. zł):

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca
korzystał
ze
spotkań
konsultacyjno
–
doradczych lub/i
doradztwa
indywidualnego w
biurze LGD

Preferuje
się
operacje
Wnioskodawców korzystających
z oferty doradztwa lub/ i
spotkań
konsultacyjno
doradczych do ocenianego
wniosku prowadzonych przez
biuro LGD. Punkty zostaną
przyznane wyłącznie wtedy gdy
wnioskodawca przedstawi co
najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji i

Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno
– doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w
biurze LGD do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w
biurze LGD i spotkań konsultacyjno – doradczych
5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w
biurze LGD lub spotkań konsultacyjno doradczych

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana
na ogólne
podstawie
rejestru
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla
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Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

planowane koszty.
Poprzez kryterium
zastosowane kryterium dąży się
do jak najlepszej jakości Maksymalna ocena - 10 pkt.
wniosków,
sprawnego
funkcjonowania biura i Rady,
oceny większej ilości wniosków
przy zachowaniu tego samego
czasu na ocenę, skrócenie czasu
oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie.
Wnioskodawca
Powiązanie z diagnozą i analizą
jest osobą z grupy SWOT, kierowanie wsparcia do
defaworyzowanej
grup
defaworyzowanych.
Operacja przewiduje wsparcie
osób ze zdefiniowanych w LSR
grup defaworyzowanych tj.:
- osób bezrobotnych,

Wnioskodawca załączył dokument potwierdzający Informacje zawarte we Kryterium
przynależność do grupy defaworyzowanej:
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz
z
załącznikami.
- 15 pkt. – tak
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
- 0 pkt. – nie
zaświadczenie z PUP,
Maksymalna ocena 15 pkt.
oświadczenie o nr PESEL.

- osób powyżej 50 roku życia
Diagnoza
bezrobocie

wskazuje,
że
wśród młodych
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- ludzi młodych do 34 roku
życia,
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ludzi jest największe w stosunku
do innych grup, osoby młode
lub 50 r. ż. rozwijające firmę lub
osoby młode lub 50 r. ż i
bezrobotne, chcące założyć
działalność gospodarczą, będą
premiowane tym kryterium.
Wszystkie kryteria w sektorze
przedsiębiorczości adekwatne są
do wskaźnika rezultatu "liczba
nowoutworzonych
miejsc
pracy".
Powiązanie z diagnozą i analizą
SWOT. Kryterium preferuje
operacje, realizowane przez
Wnioskodawców, którzy są
członkami
organizacji
pozarządowej.
Kryterium
podyktowane dążeniem do
pobudzenia
aktywności
i
poszerzenia
dialogu
społecznego, nawiązania więzi
lokalnych,
wzmocnienia
umiejętności
działania
dla

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z Informacje zawarte
uwzględnieniem załączników) zamieścił informację wniosku o
o członkostwie w organizacji pozarządowej:
dofinansowanie
- 10 pkt. - Tak
wraz z załącznikami
- 0 pkt. - Nie
(potwierdzenie
członkostwie).
Maksymalna ocena 10 pkt.

we Kryterium
ogólne

o
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Wnioskodawca
jest
członkiem
organizacji
pozarządowej
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Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z Weryfikacja
zapisów Kryterium
ogólne
uwzględnieniem załączników) zamieścił informację zawartych we wniosku o
o realizacji operacji wskazującej na:
dofinansowanie
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych zasobów
wraz z załącznikami.
- 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata
- 0 pkt. - Operacji nie zakłada wykorzystania
lokalnych zasobów ani wykorzystanie marki lokalnej
Krasna Chata
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Maksymalna ocena 15 pkt.
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realizacji wspólnych celów
związanych z realizacją LSR.
Operacja zakłada Preferowane
będą
wykorzystanie
operacje/działalności
lokalnych zasobów zakładające
wykorzystanie
lokalnych zasobów obszaru
objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Lokalne zasoby ludzkie, surowcowe, Kryterium
obejmuje wsparcie wyłącznie
dla
działalności,
które
przewidują
rozwój
przetwórstwa na obszarze LSR.
Przyznanie punktów w tym
kryterium będzie możliwe, jeżeli
wnioskodawca
szczegółowo
opisze i wyjaśni na czym będzie
polegało
wykorzystanie
lokalnych
zasobów
oraz
wykorzystanie marki lokalnej
Krasna
Chata
(regulamin
korzystania z lokalnej marki na
stronie www.krasnachata.org)
Kryterium spójne z diagnozą
która opisuje przetwórstwo
adekwatene do wskaźników:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Liczba
podmiotów
korzystających z infrastruktury
służącej
przetwarzaniu
produktów rolnych,. Liczba
sieci w zakresie krótkich
łańcuchów żywnościowych lub
rynków
lokalnych
które
otrzymały wsparcie w ramach
realizacji
LSR
Liczba
certyfikatów
przyznanych
produktom i usługom lokalnym
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z Informacje zawarte
uwzględnieniem załączników) zamieścił informację, wniosku o
że planowana operacja uwzględnia rozwiązania
dofinansowanie
innowacyjne:
– 10 pkt. - Operacja zakłada rozwiązania wraz z załącznikami.

we Kryterium
ogólne

innowacyjne w zakresie wprowadzenia na obszarze
LGD nowych lub ulepszonych usług a także
nowatorskich rozwiązań organizacyjnych w zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów
- 0 pkt. - operacja nie zakłada rozwiązań
innowacyjnych
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Operacja zakłada Kryterium
podyktowane
rozwiązania
dążeniem
LGD
do
jak
innowacyjne
największego
propagowania
działań innowacyjnych. W
diagnozie opisano problemy
związane z niskim poziomem
wykształcenia, kreatywności i
przedsiębiorczości.
Innowacyjne pomysły będą
ustalać nowy kanon dobrych
praktyk, wykorzystają lokalne
zasoby w nowy sposób,
zaktywizują część społeczności i
przyczynią się do realizacji

Strona
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Innowacyjność zostanie uznana
wówczas,
jeśli
beneficjent
oświadczy, że innowacyjny
produkt lub usługa nie jest
oferowany na terenie LGD,
pod warunkiem jednak, że
oświadczenie
to
jest
udokumentowane opinią o
innowacyjności, która została
wystawiona wyłącznie przez: 1.
Jednostkę
naukową
w
rozumieniu art. 2, pkt. 9 z
wyłączeniem lit. f) ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr
96, poz. 615, z późn. zm.), tj.
jednostką
naukową
–
prowadzącą w sposób ciągły
badania naukowe lub prace
rozwojowe, taką jak: a)
podstawowe
jednostki

17

celów przekrojowych PROW. Maksymalna ocena 10 pkt.
Związane
ze
wskaźnikiem
Liczba
operacji
ukierunkowanych na innowacje.
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organizacyjne
uczelni
w
rozumieniu
statutów
tych
uczelni, b) jednostki naukowe
Polskiej Akademii Nauk w
rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96,
poz. 619, z późn. zm.), c)
instytuty
badawcze,
d)
międzynarodowe
instytuty
naukowe
utworzone
na
podstawie
odrębnych
przepisów,
działające
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, e) Polską Akademię
Umiejętności, lub 2. Centrum
badawczo-rozwojowe
w
rozumieniu ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 116,
poz. 730, z późn. zm.), lub 3.
Stowarzyszenie
naukowotechniczne
o
zasięgu
ogólnopolskim,
lub
regionalnym, którego zakres
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Realizacja
operacji
spowoduje
utworzenie, Informacje
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
wniosku o
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie

wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy załączników do wniosku –
defaworyzowanej / w przeliczeniu na pełny etat
oświadczenie
Wnioskodawcy
Maksymalna ocena 20 pkt
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- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy

Strona

6.

działania jest związany z
inwestycją będącą przedmiotem
projektu. lub 4. Organizację
zrzeszającą przedsiębiorców
o zasięgu co najmniej obszaru
LGD. W przypadku, gdy
innowacyjność nie zostanie
wskazana w projekcie lub
oświadczenie przedsiębiorcy nie
będzie
odpowiednio
udokumentowane
oceniający
przyzna 0 punktów w tym
zakresie.
Tworzenie nowych Preferowane są te operacje,
miejsc pracy
które przewidują utworzenie
większej liczby miejsc pracy niż
wymagane
minimum.
Wymagane minimum dotyczy
utworzenia 1 miejsca pracy.
Dodatkowo
premiowane
operacje, które przewidują
wsparcie
osób
z grup defaworyzowanych
zdefiniowanych w LSR ze
względu na dostęp do rynku
pracy, tj. : - osób bezrobotnych;

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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10
punktów
otrzyma
wnioskodawca, który wykaże we
wniosku, iż utworzy dwa
miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty. (W tym przypadku
do pełnego etatu wliczamy
wnioskodawcę pod warunkiem,
ubezpieczenia się w pełnym
zakresie) Jeżeli dodatkowo na
tych
stanowiskach
pracy
zatrudni 1 osobę z grupy
defaworyzowanej otrzyma 15
pkt
natomiast
jeśli
wnioskodawca będzie osobą
również
z
grupy

20

-ludzi młodych do 34 roku
życia,- osób powyżej 50 roku
życia.
Kryterium istotne
z
punktu
rozwoju
gospodarczego obszaru LSR.
Diagnoza wskazuje na problemy
grup
defaworyzowanych,
kryterium
adekwatne
do
wskaźników
dotyczących
nowych miejsc pracy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

defaworyzowanej
otrzyma
maksymalną liczbę punktów 20.
Jeżeli wnioskodawca w ramach
realizacji złożonego wniosku
utworzy od 1,5 do 2 miejsc
pracy otrzyma 5 punktów. (Do
pełnego
etatu
wliczamy
wnioskodawcę pod warunkiem,
ubezpieczenia się w pełnym
zakresie)
Dodatkowo za
zatrudnienie
na
tych
stanowiskach osób z grupy
defaworyzowanej
może
otrzymać
dodatkowe
5
punktów. W takim przypadku
otrzyma max. 10 punktów

i promocyjne
źródłach
finansowania

Preferencja dla operacji, w
których zaplanowano działania
informacyjne oraz promocyjne
o
źródłach
finansowania
o operacji. Kryterium różnicujące
podyktowane dążeniem do
wzrostu
rozpoznawalności

Operacja w opisie przewiduje:

Informacje
wniosku o

zawarte

- 15 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej
realizacji operacji wraz z podaniem źródła dofinansowanie
finansowania zawierającą logo i informację o LGD
podczas realizacji operacji, w prasie lokalnej i wraz z załącznikami
stronie internetowej wnioskodawcy

we Kryterium
ogólne
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Zaplanowane
działania
informacyjne
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LGD na obszarze wdrażania - 10 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej
Lokalnej Strategii Rozwoju.
realizacji operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i informację o LGD i
w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej
realizacji operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i informację o LGD
na stronie internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla
kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
Kryterium preferuje operacje,
które bezpośrednio przyczynią
się do ochrony środowiska lub
/ i klimatu lub pośrednio
uwzględnia
technologie
wpływające na oszczędność
energii lub ograniczenie emisji
szkodliwych
substancji).
Punktowane będą operacje
zawierające
elementy

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z
uwzględnieniem załączników) zamieścił informację
o planowanych rozwiązaniach w zakresie ochrony
środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom
klimatycznym:
- 10 pkt. - tak
- 0 pkt. – nie

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy

Maksymalna ocena 10 pkt
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Operacja
przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom

Strona
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9.

Okres
realizacji Kryterium preferuje operacje, Okres realizacji operacji będzie krótszy niż 12 Informacje
operacji
które będą realizowane krócej miesięcy liczony od daty podpisania umowy na

23

ograniczające
emisję
szkodliwych
pyłów,
zanieczyszczeń oraz odpadów.
Ochrona
klimatu
będzie
wspierana przez punktowanie
wykorzystania w realizowanych
operacjach
działań
bądź
technologii
ograniczających
zużycie wody, energii lub
operacje
zakładające
wykorzystanie lub promowanie
rozwiązań
opartych
na
odnawialnych źródłach energii.
W diagnozie zidentyfikowano
obszar LGD jako posiadający
bardzo dobre warunki do
stosowania OZE. Kryterium
wspomaga osiągnięcie celów
przekrojowych
PROW.
Kryterium
adekwatne
do
wskaźnika rezultatu związanego
z ochroną klimatu i środowiska.
zawarte

we Kryterium
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niż 12 miesięcy.

wsparcie:

wniosku o

- 10 pkt.– tak

dofinansowanie

- 0 pkt. – termin realizacji jest dłuższy niż 12
miesięcy
Maksymalna ocena 10 pkt.

115

Minimalna liczba punktów w ocenie:

57,5

wraz z załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy

Strona
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

szczegółowe
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw (dofinansowanie 50 tys. zł):

Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca korzystał
ze
spotkań
konsultacyjno
–
doradczych
lub/i
doradztwa
indywidualnego
w
biurze LGD

Preferuje
się
operacje
Wnioskodawców korzystających z
oferty doradztwa lub/ i spotkań
konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych
przez biuro LGD. Punkty zostaną
przyznane wyłącznie wtedy gdy
wnioskodawca
przedstawi co
najmniej główne założenia projektu,
tj. cele, opis operacji i planowane
koszty.
Poprzez zastosowane
kryterium dąży się do jak najlepszej
jakości
wniosków,
sprawnego

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze
LGD do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i
spotkań konsultacyjno – doradczych

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana na podstawie ogólne
rejestru doradztwa oraz listy
obecności
na
spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

- 5 pkt - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
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Nazwa kryterium
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funkcjonowania biura i Rady, oceny określonych dla kryterium
większej ilości wniosków przy
zachowaniu tego samego czasu na Maksymalna ocena - 10 pkt.
ocenę, skrócenie czasu oceny
formalnej
wniosków
o dofinansowanie.
Wnioskodawca
jest Powiązanie z diagnozą i analizą
osobą
z
grupy SWOT, kierowanie wsparcia do grup
defaworyzowanej
defaworyzowanych.
Operacja
przewiduje wsparcie osób ze
zdefiniowanych w LSR grup
defaworyzowanych
tj.:
- osób bezrobotnych,
- ludzi młodych do 34 roku życia,

Wnioskodawca załączył dokument Informacje
zawarte
we Kryterium
potwierdzający przynależność do wniosku o dofinansowanie ogólne
grupy defaworyzowanej:
wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
- 15 pkt. – tak
załączników do wniosku –
zaświadczenie
z
PUP,
- 0 pkt. – nie
oświadczenie o nr PESEL.
Maksymalna ocena 15 pkt.

Diagnoza wskazuje, że bezrobocie
wśród młodych ludzi jest największe
w stosunku do innych grup, osoby
młode lub 50 r. ż. rozwijające firmę
lub osoby młode lub 50 r. ż i
bezrobotne,
chcące
założyć
działalność
gospodarczą,
będą
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premiowane
tym
kryterium.
Wszystkie kryteria w sektorze
przedsiębiorczości adekwatne są do
wskaźnika
rezultatu
"liczba
nowoutworzonych miejsc pracy".
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
członkostwie
w
organizacji
pozarządowej:

Informacje
wniosku o

- 10 pkt. - Tak

(potwierdzenie
członkostwie).

- 0 pkt. - Nie

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie
wraz z załącznikami
o

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o Weryfikacja
zapisów Kryterium
ogólne
dofinansowanie (z uwzględnieniem zawartych we wniosku o
załączników) zamieścił informację o
dofinansowanie
realizacji operacji wskazującej na:
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych wraz z załącznikami.
zasobów
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4.

Wnioskodawca
jest Powiązanie z diagnozą i analizą
Kryterium
preferuje
członkiem organizacji SWOT.
operacje,
realizowane
przez
pozarządowej
Wnioskodawców,
którzy
są
członkami organizacji pozarządowej.
Kryterium podyktowane dążeniem
do pobudzenia aktywności i
poszerzenia dialogu społecznego,
nawiązania
więzi
lokalnych,
wzmocnienia umiejętności działania
dla realizacji wspólnych celów
związanych z realizacją LSR.
Operacja
zakłada Preferowane
będą
wykorzystanie lokalnych operacje/działalności
zakładające
zasobów
wykorzystanie lokalnych zasobów
obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Lokalne zasoby - ludzkie,
surowcowe, Kryterium obejmuje
wsparcie wyłącznie dla działalności,
które
przewidują
rozwój

Strona
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Operacja
rozwiązania
innowacyjne

- 0 pkt. - Operacji nie zakłada
wykorzystania lokalnych zasobów ani
wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata
Maksymalna ocena 15 pkt.

zakłada Kryterium podyktowane dążeniem Wnioskodawca we wniosku o Informacje
LGD
do
jak
największego dofinansowanie (z uwzględnieniem wniosku o
propagowania
działań załączników) zamieścił informację,

zawarte

we Kryterium
ogólne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309 | e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl | www.lgdkrasnystaw.pl | NIP 5641759856

28

5.

- 5 pkt. - wykorzystanie marki
lokalnej Krasna Chata

Strona

przetwórstwa na obszarze LSR.
Przyznanie
punktów
w
tym
kryterium będzie możliwe, jeżeli
wnioskodawca szczegółowo opisze i
wyjaśni na czym będzie polegało
wykorzystanie lokalnych zasobów
oraz wykorzystanie marki lokalnej
Krasna Chata (regulamin korzystania
z lokalnej marki na stronie
www.krasnachata.org)
Kryterium
spójne z diagnozą która opisuje
przetwórstwo
adekwatene
do
wskaźników: Liczba podmiotów
korzystających
z
infrastruktury
służącej przetwarzaniu produktów
rolnych,. Liczba sieci w zakresie
krótkich łańcuchów żywnościowych
lub
rynków
lokalnych
które
otrzymały wsparcie w ramach
realizacji LSR Liczba certyfikatów
przyznanych produktom i usługom
lokalnym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

że planowana operacja uwzględnia dofinansowanie
rozwiązania innowacyjne:
wraz z załącznikami.
– 10 pkt. - Operacja zakłada
rozwiązania innowacyjne w zakresie
wprowadzenia na obszarze LGD
nowych lub ulepszonych usług a
także
nowatorskich
rozwiązań
organizacyjnych
w
zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów

Innowacyjność zostanie uznana Maksymalna ocena 10 pkt.
wówczas, jeśli beneficjent oświadczy,
że innowacyjny produkt lub usługa
nie jest oferowany na terenie LGD,
pod
warunkiem
jednak,
że
oświadczenie
to
jest
udokumentowane
opinią
o
innowacyjności,
która
została
wystawiona wyłącznie przez: 1.
Jednostkę naukową w rozumieniu
art. 2, pkt. 9 z wyłączeniem lit. f)
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
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- 0 pkt. - operacja nie zakłada
rozwiązań innowacyjnych

Strona

innowacyjnych. W diagnozie opisano
problemy związane z niskim
poziomem
wykształcenia,
kreatywności i przedsiębiorczości.
Innowacyjne pomysły będą ustalać
nowy kanon dobrych praktyk,
wykorzystają lokalne zasoby w nowy
sposób,
zaktywizują
część
społeczności i przyczynią się do
realizacji
celów
przekrojowych
PROW. Związane ze wskaźnikiem
Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje.
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zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj.
jednostką naukową – prowadzącą w
sposób ciągły badania naukowe lub
prace rozwojowe, taką jak: a)
podstawowe jednostki organizacyjne
uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni, b) jednostki naukowe
Polskiej
Akademii
Nauk
w
rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii
Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z
późn. zm.), c) instytuty badawcze, d)
międzynarodowe instytuty naukowe
utworzone na podstawie odrębnych
przepisów, działające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską
Akademię Umiejętności, lub 2.
Centrum badawczo-rozwojowe w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn.
zm.), lub 3. Stowarzyszenie
naukowo-techniczne o zasięgu
ogólnopolskim, lub regionalnym,
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Tworzenie
miejsc pracy

Realizacja
operacji
spowoduje Informacje
zawarte
we Kryterium
utworzenie,
wniosku o
ogólne
w przeliczeniu na pełne etaty
dofinansowanie
średnioroczne:
wraz
z
załącznikami.
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
oświadczenie Wnioskodawcy
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy
defaworyzowanej / w przeliczeniu
na pełny etat
Maksymalna ocena 20 pkt
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którego zakres działania jest
związany z inwestycją będącą
przedmiotem projektu. lub 4.
Organizację
zrzeszającą
przedsiębiorców o zasięgu co
najmniej
obszaru
LGD.
W
przypadku, gdy innowacyjność nie
zostanie wskazana w projekcie lub
oświadczenie przedsiębiorcy nie
będzie
odpowiednio
udokumentowane oceniający przyzna
0 punktów w tym zakresie.
nowych Preferowane są te operacje, które
przewidują utworzenie większej
liczby miejsc pracy niż wymagane
minimum. Wymagane minimum
dotyczy utworzenia 1 miejsca pracy.
Dodatkowo premiowane operacje,
które przewidują wsparcie osób
z
grup
defaworyzowanych
zdefiniowanych w LSR ze względu
na dostęp do rynku pracy, tj. : - osób
bezrobotnych; -ludzi młodych do 34
roku życia,- osób powyżej 50 roku
życia.
Kryterium
istotne
z punktu rozwoju gospodarczego

31

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

obszaru LSR. Diagnoza wskazuje na
problemy grup defaworyzowanych,
kryterium adekwatne do wskaźników
dotyczących nowych miejsc pracy.
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Jeżeli wnioskodawca w ramach
realizacji
złożonego
wniosku
utworzy od 1,5 do 2 miejsc pracy
otrzyma 5 punktów. (Do pełnego
etatu wliczamy wnioskodawcę pod
warunkiem, ubezpieczenia się w
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10 punktów otrzyma wnioskodawca,
który wykaże we wniosku, iż utworzy
dwa miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty. (W tym przypadku do
pełnego
etatu
wliczamy
wnioskodawcę pod warunkiem,
ubezpieczenia się w pełnym zakresie)
Jeżeli
dodatkowo
na
tych
stanowiskach pracy zatrudni 1 osobę
z grupy defaworyzowanej otrzyma 15
pkt natomiast jeśli wnioskodawca
będzie osobą również z grupy
defaworyzowanej
otrzyma
maksymalną liczbę punktów 20.
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pełnym zakresie) Dodatkowo za
zatrudnienie na tych stanowiskach
osób z grupy defaworyzowanej może
otrzymać dodatkowe 5 punktów. W
takim przypadku otrzyma max. 10
punktów
działania Preferencja dla operacji, w których
zaplanowano działania informacyjne
oraz promocyjne o źródłach
i promocyjne o źródłach finansowania operacji. Kryterium
różnicujące podyktowane dążeniem
finansowania
do wzrostu rozpoznawalności LGD
na obszarze wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju.

Operacja w opisie przewiduje:

Informacje
wniosku o

zawarte

- 15 pkt. - upowszechnianie
informacji
dotyczącej
realizacji dofinansowanie
operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i wraz z załącznikami
informację o LGD podczas realizacji
operacji, w prasie lokalnej i stronie
internetowej wnioskodawcy

we Kryterium
ogólne

- 10 pkt. - upowszechnianie
informacji
dotyczącej
realizacji
operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i
informację o LGD w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie
informacji
dotyczącej
realizacji
operacji wraz z podaniem źródła
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Zaplanowane
informacyjne
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finansowania zawierającą logo i
informację o LGD na stronie
internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
Kryterium preferuje operacje, które
bezpośrednio przyczynią się do
ochrony środowiska lub / i klimatu
lub
pośrednio
uwzględnia
technologie
wpływające
na
oszczędność energii lub ograniczenie
emisji
szkodliwych
substancji).
Punktowane
będą
operacje
zawierające elementy ograniczające
emisję
szkodliwych
pyłów,
zanieczyszczeń
oraz
odpadów.
Ochrona klimatu będzie wspierana
przez punktowanie wykorzystania w
realizowanych operacjach działań
bądź technologii ograniczających
zużycie wody, energii lub operacje

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
planowanych
rozwiązaniach
w
zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym:

Informacje
zawarte
we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie Wnioskodawcy

- 10 pkt. - tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt
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Operacja
przewiduje
zastosowanie rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom klimatycznym
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zakładające
wykorzystanie
lub
promowanie rozwiązań opartych na
odnawialnych źródłach energii. W
diagnozie zidentyfikowano obszar
LGD jako posiadający bardzo dobre
warunki do stosowania OZE.
Kryterium wspomaga osiągnięcie
celów
przekrojowych
PROW.
Kryterium adekwatne do wskaźnika
rezultatu
związanego z ochroną
klimatu i środowiska.
Kryterium preferuje operacje, które Okres realizacji operacji będzie Informacje
zawarte
będą realizowane krócej niż 12 krótszy niż 12 miesięcy liczony od wniosku o
miesięcy.
daty podpisania umowy na wsparcie:
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak
wraz z załącznikami.

we Kryterium
szczegółowe

- 0 pkt. – termin realizacji jest
Weryfikacja na podstawie
dłuższy niż 12 miesięcy
załączników do wniosku –
oświadczenie Wnioskodawcy
Maksymalna ocena 10 pkt.
10.

Wnioskodawca będzie Kryterium
korzystał z inkubatora wnioskodawców,

którzy

preferuje Operacja w
będą wykorzystanie

opisie

przewiduje Indywidualna na podstawie Kryterium
inkubatora oświadczenia wnioskodawcy
szczegółowe
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Okres realizacji operacji
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przetwarzającego
produkty rolne

korzystali z Inkubatora Przetwórstwa przetwarzającego produkty rolne:
Lokalnego.
- 15 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 15 pkt.
130

Minimalna liczba punktów w ocenie:

65

Strona

36

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego:

Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca korzystał
ze spotkań konsultacyjno
–
doradczych
lub/i
doradztwa
indywidualnego w biurze
LGD

Preferuje
się
operacje
Wnioskodawców korzystających z
oferty doradztwa lub/ i spotkań
konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych
przez biuro LGD. Punkty zostaną
przyznane wyłącznie wtedy gdy
wnioskodawca
przedstawi co
najmniej główne założenia projektu,
tj. cele, opis operacji i planowane
koszty.
Poprzez zastosowane
kryterium dąży się do jak najlepszej
jakości
wniosków,
sprawnego

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze
LGD do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i
spotkań konsultacyjno – doradczych

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana na podstawie ogólne
rejestru doradztwa oraz listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
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1.

Nazwa kryterium

Strona

Lp.
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funkcjonowania biura i Rady, oceny określonych dla kryterium
większej ilości wniosków przy
zachowaniu tego samego czasu na Maksymalna ocena - 10 pkt.
ocenę, skrócenie czasu oceny
formalnej
wniosków
o dofinansowanie.
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników)
wykaże, iż jest
organizacją pozarządową

Informacje
zawarte
we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami. (wypis z
właściwego rejestru)

Wnioskodawca
jest Powiązanie z diagnozą i analizą
członkiem
organizacji SWOT. Kryterium preferuje operacje,
realizowane przez Wnioskodawców,
pozarządowej
którzy są członkami organizacji
pozarządowej.
Kryterium

Wnioskodawca we wniosku o Informacje
zawarte
dofinansowanie (z uwzględnieniem wniosku o
załączników) zamieścił informację o
członkostwie
w
organizacji dofinansowanie

- 10 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

we Kryterium
ogólne
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3.

Wnioskodawca
jest Preferowane
operacje,
których
Organizacją Pozarządową wnioskodawcą
jest
organizacja
pozarządowa, co gwarantuje większy
dostęp
społeczeństwa
do
realizowanych operacji. W diagnozie
obszaru opisano sektor społeczny. Na
terenie LGD jest duży potencjał ngo,
należy go dalej rozwijać poprzez
wsparcie finansowe, kadrowe i
merytoryczne. Kryterium spójne z
wskaźnikiem
Liczba
wspartych
Organizacji Pozarządowych

Strona

2.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

wraz z załącznikami

- 10 pkt. - Tak

(potwierdzenie
członkostwie).

- 0 pkt. - Nie

o

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o Weryfikacja
zapisów Kryterium
dofinansowanie (z uwzględnieniem zawartych we wniosku o
ogólne
załączników) zamieścił informację o
dofinansowanie
realizacji operacji wskazującej na:
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych wraz z załącznikami.
zasobów
- 5 pkt. - wykorzystanie marki
lokalnej Krasna Chata
- 0 pkt. - Operacji nie zakłada
wykorzystania lokalnych zasobów ani
wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata
Maksymalna ocena 15 pkt.
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Operacja
wykorzystanie
zasobów

pozarządowej:

Strona

4.

podyktowane
dążeniem
do
pobudzenia aktywności i poszerzenia
dialogu społecznego, nawiązania więzi
lokalnych, wzmocnienia umiejętności
działania dla realizacji wspólnych
celów związanych z realizacją LSR.
zakłada Preferowane
będą
lokalnych operacje/działalności
zakładające
wykorzystanie lokalnych zasobów
obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Lokalne zasoby - ludzkie,
surowcowe, Kryterium obejmuje
wsparcie wyłącznie dla działalności,
które
przewidują
rozwój
przetwórstwa na obszarze LSR.
Przyznanie punktów w tym kryterium
będzie możliwe, jeżeli wnioskodawca
szczegółowo opisze i wyjaśni na czym
będzie
polegało
wykorzystanie
lokalnych
zasobów
oraz
wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata (regulamin korzystania z
lokalnej
marki
na
stronie
www.krasnachata.org)
Kryterium
spójne z diagnozą która opisuje
przetwórstwo
adekwatene
do

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

wskaźników: Liczba podmiotów
korzystających
z
infrastruktury
służącej przetwarzaniu produktów
rolnych,. Liczba sieci w zakresie
krótkich łańcuchów żywnościowych
lub rynków lokalnych które otrzymały
wsparcie w ramach realizacji LSR
Liczba certyfikatów przyznanych
produktom i usługom lokalnym
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację,
że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne:

Informacje
wniosku o

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie
wraz z załącznikami.

– 10 pkt. - Operacja zakłada
rozwiązania innowacyjne w zakresie
wprowadzenia na obszarze LGD
nowych lub ulepszonych usług a
także
nowatorskich
rozwiązań
organizacyjnych
w
zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów
- 0 pkt. - operacja nie zakłada
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Operacja
zakłada Kryterium podyktowane dążeniem
rozwiązania innowacyjne
LGD
do
jak
największego
propagowania działań innowacyjnych.
W diagnozie opisano problemy
związane z niskim poziomem
wykształcenia,
kreatywności
i
przedsiębiorczości.
Innowacyjne
pomysły będą ustalać nowy kanon
dobrych praktyk, wykorzystają lokalne
zasoby w nowy sposób, zaktywizują
część społeczności i przyczynią się do
realizacji
celów
przekrojowych
PROW. Związane ze wskaźnikiem
Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje.

Strona
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Innowacyjność
zostanie
uznana rozwiązań innowacyjnych
wówczas, jeśli beneficjent oświadczy,
że innowacyjny produkt lub usługa Maksymalna ocena 10 pkt.
nie jest oferowany na terenie LGD,
pod
warunkiem
jednak,
że
oświadczenie
to
jest
udokumentowane
opinią
o
innowacyjności,
która
została
wystawiona wyłącznie przez: 1.
Jednostkę naukową w rozumieniu
art. 2, pkt. 9 z wyłączeniem lit. f)
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj.
jednostką naukową – prowadzącą w
sposób ciągły badania naukowe lub
prace rozwojowe, taką jak: a)
podstawowe jednostki organizacyjne
uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni, b) jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.
619, z późn. zm.), c) instytuty
badawcze,
d)
międzynarodowe
instytuty naukowe utworzone na
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zawarte

we Kryterium
ogólne
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podstawie odrębnych przepisów,
działające
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską
Akademię Umiejętności, lub 2.
Centrum badawczo-rozwojowe w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn.
zm.), lub 3. Stowarzyszenie
naukowo-techniczne o zasięgu
ogólnopolskim, lub regionalnym,
którego zakres działania jest związany
z inwestycją będącą przedmiotem
projektu. lub 4. Organizację
zrzeszającą przedsiębiorców o
zasięgu co najmniej obszaru LGD. W
przypadku, gdy innowacyjność nie
zostanie wskazana w projekcie lub
oświadczenie przedsiębiorcy nie
będzie
odpowiednio
udokumentowane oceniający przyzna
0 punktów w tym zakresie.
Tworzenie nowych miejsc Preferowane są te operacje, które Realizacja
operacji
spowoduje Informacje
pracy
przewidują utworzenie większej liczby utworzenie, w przeliczeniu na pełne wniosku o
miejsc pracy niż wymagane minimum.
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etaty średnioroczne:

dofinansowanie

- 10 pkt. - 2 miejsca pracy

wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie Wnioskodawcy

- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy
defaworyzowanej / w przeliczeniu na
pełny etat
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Maksymalna ocena 20 pkt

Strona

Wymagane
minimum
dotyczy
utworzenia
1
miejsca
pracy.
Dodatkowo premiowane operacje,
które przewidują wsparcie osób
z
grup
defaworyzowanych
zdefiniowanych w LSR ze względu na
dostęp do rynku pracy, tj. : - osób
bezrobotnych; -ludzi młodych do 34
roku życia,- osób powyżej 50 roku
życia.
Kryterium
istotne
z punktu rozwoju gospodarczego
obszaru LSR. Diagnoza wskazuje na
problemy grup defaworyzowanych,
kryterium adekwatne do wskaźników
dotyczących nowych miejsc pracy.
10 punktów otrzyma wnioskodawca,
który wykażę we wniosku, iż utworzy
dwa miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty. Jeżeli dodatkowo na tych
stanowiskach pracy zatrudni 1 osobę
z grupy defaworyzowanej otrzyma 15
pkt natomiast jeśli zatrudni dwie
osoby z grupy defaworyzowanej
otrzyma maksymalną liczbę punktów
20.
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Jeżeli wnioskodawca w ramach
realizacji złożonego wniosku utworzy
od 1,5 do 2 miejsc pracy otrzyma 5
punktów. Dodatkowo za zatrudnienie
na tych stanowiskach osoby z grupy
defaworyzowanej może otrzymać
dodatkowe 5 punktów. W takim
przypadku otrzyma max. 10 punktów
działania Preferencja dla operacji, w których
zaplanowano działania informacyjne
oraz
promocyjne
o
źródłach
i promocyjne o źródłach
finansowania operacji. Kryterium
różnicujące podyktowane dążeniem
finansowania
do wzrostu rozpoznawalności LGD
na obszarze wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju.

Operacja w opisie przewiduje:

Informacje
wniosku o

zawarte

- 15 pkt. - upowszechnianie
informacji
dotyczącej
realizacji dofinansowanie
operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i wraz z załącznikami
informację o LGD podczas realizacji
operacji, w prasie lokalnej i stronie
internetowej wnioskodawcy

we Kryterium
ogólne

- 10 pkt. - upowszechnianie
informacji
dotyczącej
realizacji
operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i
informację o LGD w prasie lokalnej
-

5

pkt.

-

upowszechnianie
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Zaplanowane
informacyjne

Strona
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informacji
dotyczącej
realizacji
operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i
informację o LGD na stronie
internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
Kryterium preferuje operacje, które
bezpośrednio przyczynią się do
ochrony środowiska lub / i klimatu
lub pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii
lub ograniczenie emisji szkodliwych
substancji).
Punktowane
będą
operacje
zawierające
elementy
ograniczające emisję szkodliwych
pyłów, zanieczyszczeń oraz odpadów.
Ochrona klimatu będzie wspierana
przez punktowanie wykorzystania w
realizowanych operacjach działań
bądź technologii ograniczających

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
planowanych
rozwiązaniach
w
zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym:

Informacje
zawarte
we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie Wnioskodawcy

- 10 pkt. - tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt
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Operacja
przewiduje
zastosowanie rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom klimatycznym

Strona
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zużycie wody, energii lub operacje
zakładające
wykorzystanie
lub
promowanie rozwiązań opartych na
odnawialnych źródłach energii. W
diagnozie zidentyfikowano obszar
LGD jako posiadający bardzo dobre
warunki do stosowania OZE.
Kryterium wspomaga osiągnięcie
celów
przekrojowych
PROW.
Kryterium adekwatne do wskaźnika
rezultatu
związanego z ochroną
klimatu i środowiska.
Kryterium preferuje operacje, które Okres realizacji operacji będzie Informacje
zawarte
będą realizowane krócej niż 12 krótszy niż 12 miesięcy liczony od wniosku o
miesięcy.
daty podpisania umowy na wsparcie:
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak
wraz z załącznikami.

we Kryterium
szczegółow
e

- 0 pkt. – termin realizacji jest
Weryfikacja na podstawie
dłuższy niż 12 miesięcy
załączników do wniosku –
oświadczenie Wnioskodawcy
Maksymalna ocena 10 pkt.
10.

Liczba

podmiotów Kryterium preferuje większą liczbę Wnioskodawca

wskazuje

liczbę Indywidualna na podstawie Kryterium
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Okres realizacji operacji

Strona
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korzystających
inkubatora

z podmiotów, które po uruchomieniu podmiotów
korzystających oświadczenia wnioskodawcy
inkubatora, będą wytwarzać produkty z inkubatora:
w oparciu o utworzoną infrastrukturę.
- 15 pkt. – min. 6 podmiotów

szczegółow
e

gospodarczych,
- 0 pkt. – poniżej 6 podmiotów
gospodarczych
Maksymalna ocena 15 pkt
Operacja jest oparta o świadczenie
usług w zakresie wynajęcia na godziny
pomieszczeń inkubatora wraz z
wyposażeniem, wynajęcie w układzie
miesięcznym powierzchni inkubatora,
doradztwa, głównie w zakresie
przetwórstwa rolno-spożywczego w
tym wykonanie specjalistycznych
opracowań
przez
personel
Inkubatora.
Wnioskodawca zapewnia pomoc w
poszukiwaniu rynków zbytu, w
tworzeniu
instrumentów
promocyjnych oraz udzieli wsparcia

Projekt zapewni potrzeby przyszłych Indywidualna na podstawie Kryterium
użytkowników. Zapewni usługi w oświadczenia wnioskodawcy szczegółow
zakresie:
e
- 10 pkt - Marketingu i promocji
(poszukiwania
tworzenie

rynków

zbytu,

instrumentów

promocyjnych )
- 5 pkt - wsparcia doradczego w
zakresie technologii przetwórstwa,
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Operacja
zakłada
utworzenie dodatkowego
wsparcia dla podmiotów
korzystających
z
inkubatora w zakresie:

Strona
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doradczego
w
dziedzinie warunków higieniczno – sanitarnych
towaroznawstwa
(technologia
przetwórstwa, warunki higienicznosanitarne)
- 0 pkt - Operacja nie zakłada w/w
wsparcia
Maksymalna ocena 15 pkt.
140

Minimalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

70

Strona
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
1.6 Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca
korzystał ze spotkań
konsultacyjno
–
doradczych
lub/i
doradztwa
indywidualnego
w
biurze LGD

Preferuje się operacje Wnioskodawców
korzystających z oferty doradztwa lub/ i
spotkań konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych przez
biuro LGD. Punkty zostaną przyznane
wyłącznie wtedy gdy wnioskodawca
przedstawi co najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji i planowane
koszty. Poprzez zastosowane kryterium
dąży się do jak najlepszej jakości wniosków,
sprawnego funkcjonowania biura i Rady,
oceny większej ilości wniosków przy

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze
LGD do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i
spotkań konsultacyjno – doradczych
5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana
na ogólne
podstawie
rejestru
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.
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Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
• oceny i wyboru operacji własnych LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

zachowaniu tego samego czasu na ocenę, - 0 pkt. - Nie spełniono warunków
skrócenie czasu oceny formalnej wniosków określonych dla kryterium
o dofinansowanie.
Maksymalna ocena - 10 pkt.

Wnioskodawca
członkiem
organizacji
pozarządowej

jest Preferowane
operacje,
których
wnioskodawcą
jest
organizacja
pozarządowa, co gwarantuje większy dostęp
społeczeństwa do realizowanych operacji.
W diagnozie obszaru opisano sektor
społeczny. Na terenie LGD jest duży
potencjał ngo, należy go dalej rozwijać
poprzez wsparcie finansowe, kadrowe i
merytoryczne.
Kryterium
spójne
z
wskaźnikiem Liczba wspartych Organizacji
Pozarządowych

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników)
wykaże,
iż
jest
organizacją pozarządową

jest Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT.
Kryterium preferuje operacje, realizowane
przez
Wnioskodawców,
którzy
są
członkami
organizacji
pozarządowej.
Kryterium podyktowane dążeniem do
pobudzenia aktywności i poszerzenia
dialogu społecznego, nawiązania więzi
lokalnych,
wzmocnienia
umiejętności
działania dla realizacji wspólnych celów

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
członkostwie
w
organizacji
pozarządowej:

Informacje
wniosku o

- 10 pkt. - Tak

(potwierdzenie
członkostwie).

- 10 pkt. – tak

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz
z
załącznikami.
(wypis
z
właściwego
rejestru)

- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie
wraz z załącznikami
o
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3.

Wnioskodawca
Organizacją
Pozarządową

Strona
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Operacja
zakłada Kryterium podyktowane dążeniem LGD do
rozwiązania
jak największego propagowania działań
innowacyjne
innowacyjnych. W diagnozie opisano
problemy związane z niskim poziomem
wykształcenia,
kreatywności
i
przedsiębiorczości. Innowacyjne pomysły
będą ustalać nowy kanon dobrych praktyk,
wykorzystają lokalne zasoby w nowy
sposób, zaktywizują część społeczności i
przyczynią się do realizacji celów
przekrojowych PROW. Związane ze
wskaźnikiem
Liczba
operacji
ukierunkowanych na innowacje.

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że
planowana
operacja
uwzględnia
rozwiązania innowacyjne:

Informacje
wniosku o

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie
wraz z załącznikami.

– 10 pkt. - Operacja zakłada
rozwiązania innowacyjne w zakresie
wprowadzenia na obszarze LGD
nowych lub ulepszonych usług a także
nowatorskich
rozwiązań
organizacyjnych
w
zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów

Innowacyjność zostanie uznana wówczas, - 0 pkt. - operacja nie zakłada
jeśli beneficjent oświadczy, że innowacyjny rozwiązań innowacyjnych
produkt lub usługa nie jest oferowany na
terenie LGD, pod warunkiem jednak, że Maksymalna ocena 10 pkt.
oświadczenie to jest udokumentowane
opinią o innowacyjności, która została
wystawiona wyłącznie przez: 1. Jednostkę
naukową w rozumieniu art. 2, pkt. 9 z
wyłączeniem lit. f) ustawy z dnia 30
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4.

- 0 pkt. - Nie
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związanych z realizacją LSR.
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kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn.
zm.), tj. jednostką naukową – prowadzącą w
sposób ciągły badania naukowe lub prace
rozwojowe, taką jak: a) podstawowe
jednostki
organizacyjne
uczelni
w
rozumieniu statutów tych uczelni, b)
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.
Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), c) instytuty
badawcze, d) międzynarodowe instytuty
naukowe
utworzone
na
podstawie
odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e)
Polską Akademię Umiejętności, lub 2.
Centrum
badawczo-rozwojowe
w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o
niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z
późn. zm.), lub 3. Stowarzyszenie
naukowo-techniczne
o
zasięgu
ogólnopolskim, lub regionalnym, którego
zakres działania jest związany z inwestycją
będącą przedmiotem projektu. lub 4.
Organizację
zrzeszającą
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Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
planowanych rozwiązaniach w zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym:

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy

- 10 pkt. - tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt
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Operacja przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

Strona

5.

przedsiębiorców o zasięgu co najmniej
obszaru LGD. W przypadku, gdy
innowacyjność nie zostanie wskazana w
projekcie lub oświadczenie przedsiębiorcy
nie będzie odpowiednio udokumentowane
oceniający przyzna 0 punktów w tym
zakresie.
Kryterium preferuje operacje, które
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub / i klimatu lub pośrednio
uwzględnia technologie wpływające na
oszczędność energii lub ograniczenie emisji
szkodliwych substancji). Punktowane będą
operacje zawierające elementy ograniczające
emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń
oraz odpadów. Ochrona klimatu będzie
wspierana
przez
punktowanie
wykorzystania w realizowanych operacjach
działań bądź technologii ograniczających
zużycie wody, energii lub operacje
zakładające wykorzystanie lub promowanie
rozwiązań opartych na odnawialnych
źródłach
energii.
W
diagnozie
zidentyfikowano obszar LGD jako
posiadający bardzo dobre warunki do

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

stosowania OZE. Kryterium wspomaga
osiągnięcie celów przekrojowych PROW.
Kryterium adekwatne do wskaźnika
rezultatu związanego z ochroną klimatu i
środowiska.
6.

Okres
operacji

realizacji Kryterium preferuje operacje, które będą Okres realizacji operacji będzie krótszy Informacje zawarte
realizowane krócej niż 12 miesięcy.
niż 12 miesięcy liczony od daty wniosku o
podpisania umowy na wsparcie:
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak
wraz z załącznikami.

we Kryterium
szczegółow
e

- 0 pkt. – termin realizacji jest dłuższy
Weryfikacja na podstawie
niż 12 miesięcy
załączników do wniosku –
oświadczenie
Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawcy
Kryterium preferuje operacje, które
zakładają stworzenie systemu nadawania
certyfikatów jakości, pod wspólną marką
Krasna Chata produktom i usługom
lokalnym

Wnioskodawca w opisie
przewiduje
stworzenie
certyfikacji:

operacji Indywidualna na podstawie Kryterium
systemu oświadczenia
szczegółow
wnioskodawcy
e

- 15 pkt. - Projekt zakłada certyfikację
min. 3 usług lub produktów lokalnych
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Stworzenie systemu
certyfikacji
produktów i usług
lokalnych

Strona
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- 0 pkt. - Projekt nie zakłada
certyfikacji

produktów

lub

usług

lokalnych
Maksymalna ocena 15 pkt
Promocja produktów
i usług lokalnych
opatrzonych marką
Krasna Chata

Kryterium preferuje operacje, które
zakładają
promocję
produktów
i usług opatrzonych marką lokalną poprzez
różnego rodzaju kanały promocyjne oraz
stworzenie strategii rozwoju i promocji
marki.

Wnioskodawca uwzględnia w opisie Indywidualna na podstawie Kryterium
operacji działania promujące lokalną oświadczenia
szczegółow
markę:
wnioskodawcy
e
- 15 pkt. - Projekt zakłada stworzenie
strategii rozwoju i promocji marki oraz
wdrożenie

min.

10

instrumentów

promocyjnych
- 5 pkt. - Projekt zakłada stworzenie
wdrożenie

min.

5

instrumentów

promocyjnych
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strategii rozwoju i promocji marki oraz
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- 0 pkt. - Projekt nie zakłada żadnego
z powyższych działań
Maksymalna ocena. 15 pkt
90

Minimalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

45
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca
korzystał ze spotkań
konsultacyjno
–
doradczych
lub/i
doradztwa
indywidualnego
w
biurze LGD

Preferuje się operacje Wnioskodawców
korzystających z oferty doradztwa lub/ i
spotkań konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych przez
biuro LGD. Punkty zostaną przyznane
wyłącznie wtedy gdy wnioskodawca
przedstawi co najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji i planowane
koszty. Poprzez zastosowane kryterium
dąży się do jak najlepszej jakości wniosków,

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze
LGD do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i
spotkań konsultacyjno – doradczych
5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana
na ogólne
podstawie
rejestru
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.
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Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
• oceny i wyboru operacji własnych LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
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3.

Wnioskodawca
Organizacją
Pozarządową

Wnioskodawca
członkiem
organizacji
pozarządowej

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena - 10 pkt.

jest Preferowane
operacje,
których
wnioskodawcą
jest
organizacja
pozarządowa, co gwarantuje większy dostęp
społeczeństwa do realizowanych operacji.
W diagnozie obszaru opisano sektor
społeczny. Na terenie LGD jest duży
potencjał ngo, należy go dalej rozwijać
poprzez wsparcie finansowe, kadrowe i
merytoryczne.
Kryterium
spójne
z
wskaźnikiem Liczba wspartych Organizacji
Pozarządowych

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników)
wykaże,
iż
jest
organizacją pozarządową

jest Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT.
Kryterium preferuje operacje, realizowane
przez
Wnioskodawców,
którzy
są
członkami
organizacji
pozarządowej.
Kryterium podyktowane dążeniem do
pobudzenia aktywności i poszerzenia
dialogu społecznego, nawiązania więzi

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
członkostwie
w
organizacji
pozarządowej:

- 10 pkt. – tak

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz
z
załącznikami.
(wypis
z
właściwego
rejestru)

- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje
wniosku o

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie
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2.

spotkań konsultacyjno - doradczych

wraz z załącznikami
(potwierdzenie

o
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sprawnego funkcjonowania biura i Rady,
oceny większej ilości wniosków przy
zachowaniu tego samego czasu na ocenę,
skrócenie czasu oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie.
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lokalnych,
wzmocnienia
umiejętności - 10 pkt. - Tak
działania dla realizacji wspólnych celów
- 0 pkt. - Nie
związanych z realizacją LSR.
Diagnoza opisuje stan infrastruktury
zwracając uwagę na nierównomierne
rozmieszczenie.
Kryterium
zakłada
preferencja dla operacji, które przewidują
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
kulturalnej obszaru. Kryterium adekwatne
do wskaźników: Liczba nowych lub
przebudowanych
(zmodernizowanych)
obiektów
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej. Wzrost liczby
osób
korzystających
z
obiektów
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Operacje w ramach Powiązane z diagnozą i analizą SWOT.
wniosku
są Operacja przewiduje wsparcie z grup
dedykowane grupom defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR
defaworyzowanym
ze względu na dostęp do rynku pracy, tj.: osób bezrobotnych; - ludzi młodych do 34
roku życia, -osób powyżej 50 roku życia w
ramach jednego projektu. Diagnoza
wskazuje na duże bezrobocie osób

Maksymalna ocena 10 pkt.
Operacja
zakłada
rozwój Informacje zawarte
ogólnodostępnej
infrastruktury wniosku o
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
dofinansowanie
obszaru:
– 10 pkt. - Tak

we Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

– 0 pkt. - Nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

Wnioskodawca zawarł we wniosku
informacjęo
działaniach
ukierunkowanych na zaspokojenie
potrzeb grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy,
określonych w LSR w ramach jednego
projektu:

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy.
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5.

Operacja
zakłada
rozwój
ogólnodostępnej
i
niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej
i
kulturalnej obszaru

Strona
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członkostwie).
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Kryterium preferuje operacje, które
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub / i klimatu lub pośrednio
uwzględnia technologie wpływające na
oszczędność energii lub ograniczenie emisji
szkodliwych substancji). Punktowane będą
operacje zawierające elementy ograniczające
emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń
oraz odpadów. Ochrona klimatu będzie

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
planowanych rozwiązaniach w zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym:

- 5 pkt. - ludzi młodych do 34 r. ż.
- 5 pkt. – osób powyżej 50 roku życia
- 0 pkt. – nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy

- 10 pkt. - tak
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Operacja przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

- 5 pkt. - osób bezrobotnych

Strona
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młodych, duży udział osób w wieku 50 +
wśród ogółu pracujących, niski wskaźnik
zatrudnienia,
niski
wskaźnik
przedsiębiorczości, słabą ofertę spędzania
czasu i rozwoju osobistego tych grup.
Kryterium różnicujące. Premiowane objęcie
wsparciem
większej
ilości
grup
defaworyzowanych w ramach jednej
operacji.
Kryterium
adekwatne
do
wskaźników rezultatu odnoszących sie do
wzrostu lub liczby osób, korzystających z
infrastruktury rekreacji, turystyki i kultury.
Wspierane będą inwestycje służące
młodzieży, osobom bezrobotnym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja
będzie
realizowana
w
miejscowościach
zamieszkałych przez
mniej niż 5 tyś.
mieszkańców

Preferowane są operacje realizowane w
miejscowościach zamieszkałych przez mniej
niż 5 tys. mieszkańców w zakresie
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej lub drogowej gwarantującej
spójność terytorialną w zakresie włączenia
społecznego. Diagnoza wskazuje na
nierównomierne rozmieszczenie obiektów
infrastruktury. Kryterium adekwatne do

Wnioskodawca we wniosku zamieścił Informacje zawarte we Kryterium
informację o realizowanej operacji w wniosku o dofinansowanie ogólne
miejscowości zamieszkałej przez mniej wraz z załącznikami
niż 5 tys. mieszkańców:
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie
oświadczenie
Wnioskodawcy
Maksymalna ocena – 10 pkt.
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wspierana
przez
punktowanie - 0 pkt. – nie
wykorzystania w realizowanych operacjach
działań bądź technologii ograniczających Maksymalna ocena 10 pkt
zużycie wody, energii lub operacje
zakładające wykorzystanie lub promowanie
rozwiązań opartych na odnawialnych
źródłach
energii.
W
diagnozie
zidentyfikowano obszar LGD jako
posiadający bardzo dobre warunki do
stosowania OZE. Kryterium wspomaga
osiągnięcie celów przekrojowych PROW.
Kryterium adekwatne do wskaźnika
rezultatu związanego z ochroną klimatu i
środowiska.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

wskaźników rezultatu odnoszących się do
wzrostu lub liczby osób korzystających z
infrastruktury
rekreacji,
turystyki
i
kultury.Preferowane są
Wnioskodawca we wniosku o Informacje zawarte we Kryterium
dofinansowanie (z uwzględnieniem wniosku o dofinansowanie ogólne
załączników) zamieścił informację o wraz z załącznikami
realizacji operacji wskazującej na:
Weryfikacja na podstawie
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych załączników do wniosku –
zasobów
oświadczenie
Wnioskodawcy
- 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej
Krasna Chata
- 0 pkt. - Operacji nie zakłada
wykorzystania lokalnych zasobów ani
wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata
Maksymalna ocena 15 pkt.
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Operacja
zakłada Preferowane będą operacje/działalności
wykorzystanie
zakładające
wykorzystanie
lokalnych
lokalnych zasobów
zasobów obszaru objętego Lokalną
Strategią Rozwoju. Lokalne zasoby ludzkie, surowcowe, Kryterium obejmuje
wsparcie wyłącznie dla działalności, które
przewidują rozwój przetwórstwa na
obszarze LSR. Przyznanie punktów w tym
kryterium
będzie
możliwe,
jeżeli
wnioskodawca szczegółowo opisze i
wyjaśni na czym będzie polegało
wykorzystanie lokalnych zasobów oraz
wykorzystanie marki lokalnej Krasna Chata
(regulamin korzystania z lokalnej marki na
stronie www.krasnachata.org). Kryterium
spójne z diagnozą która opisuje
przetwórstwo adekwatene do wskaźników:
Liczba podmiotów korzystających z
infrastruktury
służącej
przetwarzaniu

Strona
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produktów rolnych,. Liczba sieci w zakresie
krótkich łańcuchów żywnościowych lub
rynków lokalnych które otrzymały wsparcie
w ramach realizacji LSR Liczba
certyfikatów przyznanych produktom i
usługom lokalnym
Preferencja dla operacji, w których
zaplanowano działania informacyjne oraz
promocyjne o źródłach finansowania
operacji.
Kryterium
różnicujące
podyktowane dążeniem do wzrostu
rozpoznawalności LGD na obszarze
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacja w opisie przewiduje:

Informacje
wniosku o

zawarte

– 15 pkt.- upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z dofinansowanie
podaniem
źródła
finansowania
wraz z załącznikami
zawierającą logo i informację o LGD
podczas realizacji (operacji), w prasie
lokalnej i stronie internetowej
wnioskodawcy

we Kryterium
ogólne

-– 10 pkt. - upowszechnianie
informacji dotyczącej realizacji operacji
wraz z podaniem źródła finansowania
zawierającą logo i informację o LGD
w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem
źródła
finansowania
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Zaplanowane
działania
informacyjne
i
promocyjne
o
źródłach
finansowania operacji

Strona
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zawierającą logo i informację o LGD
na
stronie
internetowej
(wnioskodawcy)
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Max. ocena 15 pkt.
105

Minimalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

52,5

Strona
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru:

Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca korzystał
ze spotkań konsultacyjno
–
doradczych
lub/i
doradztwa
indywidualnego w biurze
LGD

Preferuje
się
operacje
Wnioskodawców korzystających z
oferty doradztwa lub/ i spotkań
konsultacyjno - doradczych do
ocenianego
wniosku
prowadzonych przez biuro LGD.
Punkty
zostaną
przyznane
wyłącznie
wtedy
gdy
wnioskodawca
przedstawi co
najmniej
główne
założenia
projektu, tj. cele, opis operacji i
planowane koszty.
Poprzez
zastosowane kryterium dąży się

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno
–
doradczych
lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze LGD
do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
konsultacyjno – doradczych
5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub spotkań
konsultacyjno - doradczych

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana
na ogólne
podstawie
rejestru
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
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1.

Nazwa kryterium
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do
jak
najlepszej
jakości określonych dla kryterium
wniosków,
sprawnego
funkcjonowania biura i Rady, Maksymalna ocena - 10 pkt.
oceny większej ilości wniosków
przy zachowaniu tego samego
czasu na ocenę, skrócenie czasu
oceny
formalnej
wniosków
o dofinansowanie.
Kryterium preferuje operacje, w
których przewidziano wkład
własny
na
poziomie
przekraczającym
intensywność
pomocy ze względu na duże
zainteresowanie
pozyskaniem
środków w zakresie rozwijania
działalności przy ograniczonych
środkach zabezpieczonych na ten
cel.

Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte we Kryterium
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o dofinansowanie ogólne
załączników) zamieścił informację o wraz z załącznikami.
wysokości
wkładu
własnego
przewyższającego intensywność pomocy
minimum o 5%:
- 5 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 5 pkt.

Wnioskodawca jest osobą Powiązanie z diagnozą i analizą Wnioskodawca
załączył
dokument Informacje zawarte we Kryterium
z grupy defaworyzowanej
SWOT, kierowanie wsparcia do potwierdzający przynależność do grupy wniosku o dofinansowanie ogólne
grup
defaworyzowanych. defaworyzowanej:
wraz
z
załącznikami.
Operacja przewiduje wsparcie
Weryfikacja na podstawie
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3.

Operacja zakłada wkład
własny
wnioskodawcy
przekraczający
intensywność pomocy
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osób ze zdefiniowanych w LSR - 15 pkt. – tak
grup
defaworyzowanych
tj.:
- 0 pkt. – nie
- osób bezrobotnych,
- ludzi młodych do 34 roku życia, Maksymalna ocena 15 pkt.

załączników do wniosku –
zaświadczenie z PUP,
oświadczenie o nr PESEL.

- osób powyżej 50 roku życia

Wnioskodawca
jest Powiązanie z diagnozą i analizą Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje
członkiem
organizacji SWOT. Kryterium preferuje dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o
operacje,
realizowane
przez załączników) zamieścił informację o
pozarządowej
Wnioskodawców,
którzy
są

zawarte

we Kryterium
ogólne
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Diagnoza wskazuje, że bezrobocie
wśród młodych ludzi jest
największe w stosunku do innych
grup, osoby młode lub 50 r. ż.
rozwijające firmę lub osoby
młode lub 50 r. ż i bezrobotne,
chcące
założyć
działalność
gospodarczą, będą premiowane
tym kryterium. Wszystkie kryteria
w sektorze przedsiębiorczości
adekwatne są do wskaźnika
rezultatu
"liczba
nowoutworzonych miejsc pracy".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

dofinansowanie

- 10 pkt. - Tak

wraz z załącznikami

- 0 pkt. - Nie

(potwierdzenie
członkostwie).

Maksymalna ocena 10 pkt.

Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o
załączników) zamieścił informację, że
planowana
operacja
uwzględnia dofinansowanie
rozwiązania innowacyjne:
wraz z załącznikami.

o

we Kryterium
ogólne

– 10 pkt. - Operacja zakłada rozwiązania
innowacyjne w zakresie wprowadzenia na
obszarze LGD nowych lub ulepszonych
usług a także nowatorskich rozwiązań
organizacyjnych w zakresie wykorzystania
lokalnych zasobów
- 0 pkt. - operacja nie zakłada rozwiązań
innowacyjnych
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członkostwie w organizacji pozarządowej:

Strona
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członkami
organizacji
pozarządowej.
Kryterium
podyktowane
dążeniem
do
pobudzenia
aktywności
i
poszerzenia dialogu społecznego,
nawiązania
więzi
lokalnych,
wzmocnienia
umiejętności
działania dla realizacji wspólnych
celów związanych z realizacją
LSR.
Operacja
zakłada Kryterium
podyktowane
rozwiązania innowacyjne
dążeniem
LGD
do
jak
największego
propagowania
działań
innowacyjnych.
W
diagnozie opisano problemy
związane z niskim poziomem
wykształcenia, kreatywności i
przedsiębiorczości. Innowacyjne
pomysły będą ustalać nowy kanon
dobrych praktyk, wykorzystają
lokalne zasoby w nowy sposób,
zaktywizują część społeczności i
przyczynią się do realizacji celów
przekrojowych PROW. Związane
ze wskaźnikiem Liczba operacji
ukierunkowanych na innowacje.
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Maksymalna ocena 10 pkt.
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Innowacyjność zostanie uznana
wówczas,
jeśli
beneficjent
oświadczy,
że
innowacyjny
produkt lub usługa nie jest
oferowany na terenie LGD, pod
warunkiem
jednak,
że
oświadczenie
to
jest
udokumentowane
opinią
o
innowacyjności, która została
wystawiona wyłącznie przez: 1.
Jednostkę
naukową
w
rozumieniu art. 2, pkt. 9 z
wyłączeniem lit. f) ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr
96, poz. 615, z późn. zm.), tj.
jednostką naukową – prowadzącą
w sposób ciągły badania naukowe
lub prace rozwojowe, taką jak: a)
podstawowe
jednostki
organizacyjne
uczelni
w
rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
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o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.
Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), c)
instytuty
badawcze,
d)
międzynarodowe
instytuty
naukowe utworzone na podstawie
odrębnych przepisów, działające
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, e) Polską Akademię
Umiejętności, lub 2. Centrum
badawczo-rozwojowe
w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach
wspierania
działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 116,
poz. 730, z późn. zm.), lub 3.
Stowarzyszenie
naukowotechniczne
o
zasięgu
ogólnopolskim, lub regionalnym,
którego zakres działania jest
związany z inwestycją będącą
przedmiotem projektu. lub 4.
Organizację
zrzeszającą
przedsiębiorców o zasięgu co
najmniej obszaru LGD. W
przypadku, gdy innowacyjność nie
zostanie wskazana w projekcie lub
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Realizacja operacji spowoduje utworzenie, Informacje zawarte we Kryterium
w
przeliczeniu
na
pełne
etaty wniosku o
ogólne
średnioroczne:
dofinansowanie
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy
wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
załączników do wniosku –
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy oświadczenie
defaworyzowanej / w przeliczeniu na Wnioskodawcy
pełny etat
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Maksymalna ocena 20 pkt
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6.

oświadczenie przedsiębiorcy nie
będzie
odpowiednio
udokumentowane
oceniający
przyzna 0 punktów w tym
zakresie.
Tworzenie nowych miejsc Preferowane są te operacje, które
pracy
przewidują utworzenie większej
liczby miejsc pracy niż wymagane
minimum. Wymagane minimum
dotyczy utworzenia 1 miejsca
pracy. Dodatkowo premiowane
operacje,
które
przewidują
wsparcie
osób
z
grup
defaworyzowanych
zdefiniowanych w LSR ze
względu na dostęp do rynku
pracy, tj. : - osób bezrobotnych; ludzi młodych do 34 roku życia,osób powyżej 50 roku życia.
Kryterium
istotne
z punktu rozwoju gospodarczego
obszaru LSR. Diagnoza wskazuje
na
problemy
grup
defaworyzowanych,
kryterium
adekwatne
do
wskaźników
dotyczących nowych miejsc pracy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

10
punktów
otrzyma
wnioskodawca, który wykażę we
wniosku, iż utworzy dwa miejsca
pracy w przeliczeniu na pełne
etaty. Jeżeli dodatkowo na tych
stanowiskach pracy zatrudni 1
osobę z grupy defaworyzowanej
otrzyma 15 pkt natomiast jeśli
zatrudni dwie osoby z grupy
defaworyzowanej
otrzyma
maksymalną liczbę punktów 20.

Zaplanowane
informacyjne

działania Preferencja dla operacji, w Operacja w opisie przewiduje:
Informacje
których zaplanowano działania
wniosku o
informacyjne oraz promocyjne o - 15 pkt. - upowszechnianie informacji

zawarte

we Kryterium
ogólne
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Jeżeli wnioskodawca w ramach
realizacji złożonego wniosku
utworzy od 1,5 do 2 miejsc pracy
otrzyma 5 punktów. Dodatkowo
za
zatrudnienie
na
tych
stanowiskach osoby z grupy
defaworyzowanej może otrzymać
dodatkowe 5 punktów. W takim
przypadku otrzyma max. 10
punktów
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i promocyjne o źródłach
finansowania

źródłach finansowania operacji.
Kryterium
różnicujące
podyktowane
dążeniem
do
wzrostu rozpoznawalności LGD
na obszarze wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju.

dotyczącej realizacji operacji wraz z dofinansowanie
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD podczas realizacji wraz z załącznikami
operacji, w prasie lokalnej i stronie
internetowej wnioskodawcy
- 10 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD na stronie
internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium

Operacja
przewiduje
zastosowanie rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony

Kryterium preferuje operacje,
które bezpośrednio przyczynią się
do ochrony środowiska lub / i
klimatu lub pośrednio uwzględnia

Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte we Kryterium
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o dofinansowanie ogólne
załączników) zamieścił informację o wraz z załącznikami
planowanych rozwiązaniach w zakresie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309 | e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl | www.lgdkrasnystaw.pl | NIP 5641759856

Strona

8.

73

Maksymalna ocena 15 pkt.
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ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania Weryfikacja na podstawie
zmianom klimatycznym:
załączników do wniosku –
oświadczenie
- 10 pkt. - tak
Wnioskodawcy
- 0 pkt. – nie
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Maksymalna ocena 10 pkt
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środowiska
lub/i technologie
wpływające
na
przeciwdziałania
oszczędność
energii
lub
zmianom klimatycznym
ograniczenie emisji szkodliwych
substancji). Punktowane będą
operacje zawierające elementy
ograniczające emisję szkodliwych
pyłów,
zanieczyszczeń
oraz
odpadów.
Ochrona
klimatu
będzie
wspierana
przez
punktowanie wykorzystania w
realizowanych operacjach działań
bądź technologii ograniczających
zużycie wody, energii lub operacje
zakładające wykorzystanie lub
promowanie rozwiązań opartych
na odnawialnych źródłach energii.
W diagnozie zidentyfikowano
obszar LGD jako posiadający
bardzo dobre warunki do
stosowania OZE. Kryterium
wspomaga osiągnięcie celów
przekrojowych
PROW.
Kryterium
adekwatne
do
wskaźnika rezultatu związanego z

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ochroną klimatu i środowiska.
9.

Okres realizacji operacji

Kryterium preferuje operacje, Okres realizacji operacji będzie krótszy niż Informacje zawarte
które będą realizowane krócej niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania wniosku o
12 miesięcy.
umowy na wsparcie:
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak
wraz z załącznikami.

we Kryterium
szczegółow
e

- 0 pkt. – termin realizacji jest dłuższy niż
Weryfikacja na podstawie
12 miesięcy
załączników do wniosku –
oświadczenie
Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawcy
Rodzaj
preferowanej Kryterium
preferuje
rodzaj Wnioskodawca
zamieścił
informacje Indywidualna na podstawie Kryterium
działalności
działalności
wskazany
w dotyczące preferowanej działalności:
oświadczenia
szczegółow
diagnozie LSR
wnioskodawcy
e
- 20 pkt. - preferowane operacje, które
dotyczą

tworzenia

przedsiębiorstw

w

- 0 pkt. – pozostałe
Maksymalna ocena 20 pkt
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branży turystycznej,
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125

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

62,5
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
2.3 Tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej (dofinansowanie 100 tys. zł):

Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca
korzystał ze spotkań
konsultacyjno
–
doradczych
lub/i
doradztwa
indywidualnego
w
biurze LGD

Preferuje się operacje Wnioskodawców
korzystających z oferty doradztwa lub/ i
spotkań konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych
przez biuro LGD. Punkty zostaną
przyznane wyłącznie wtedy gdy
wnioskodawca przedstawi co najmniej
główne założenia projektu, tj. cele, opis
operacji i planowane koszty. Poprzez
zastosowane kryterium dąży się do jak
najlepszej jakości wniosków, sprawnego
funkcjonowania biura i Rady, oceny
większej
ilości
wniosków
przy

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze LGD
do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
konsultacyjno – doradczych
5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych

Źródło danych/
Rodzaj dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie
zweryfikowana
na
podstawie
rejestru
doradztwa oraz listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno
– doradczym, który
zostanie przekazany na
posiedzenie Rady LGD.

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
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Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne
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1.

Nazwa kryterium
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Lp.
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zachowaniu tego samego czasu na określonych dla kryterium
ocenę, skrócenie czasu oceny formalnej
Maksymalna ocena - 10 pkt.
wniosków
o dofinansowanie.
jest Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT.
Kryterium
preferuje
operacje,
realizowane przez Wnioskodawców,
którzy są członkami organizacji
pozarządowej. Kryterium podyktowane
dążeniem do pobudzenia aktywności i
poszerzenia
dialogu
społecznego,
nawiązania
więzi
lokalnych,
wzmocnienia umiejętności działania dla
realizacji wspólnych celów związanych z
realizacją LSR.
Operacja
zakłada Kryterium podyktowane dążeniem
rozwiązania
LGD
do
jak
największego
innowacyjne
propagowania działań innowacyjnych.
W diagnozie opisano problemy
związane
z
niskim
poziomem
wykształcenia,
kreatywności
i
przedsiębiorczości.
Innowacyjne
pomysły będą ustalać nowy kanon
dobrych praktyk, wykorzystają lokalne
zasoby w nowy sposób, zaktywizują

Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte we Kryterium
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o
ogólne
załączników) zamieścił informację o
członkostwie w organizacji pozarządowej: dofinansowanie
wraz z załącznikami
- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie

(potwierdzenie
członkostwie).

o

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte we Kryterium
ogólne
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o
załączników) zamieścił informację, że
planowana
operacja
uwzględnia dofinansowanie
rozwiązania innowacyjne:
wraz z załącznikami.
– 10 pkt. - Operacja zakłada rozwiązania
innowacyjne w zakresie wprowadzenia na
obszarze LGD nowych lub ulepszonych
usług a także nowatorskich rozwiązań
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3.

Wnioskodawca
członkiem
organizacji
pozarządowej

Strona

2.
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organizacyjnych w zakresie wykorzystania
lokalnych zasobów

Innowacyjność
zostanie
uznana Maksymalna ocena 10 pkt.
wówczas, jeśli beneficjent oświadczy, że
innowacyjny produkt lub usługa nie jest
oferowany na terenie LGD, pod
warunkiem jednak, że oświadczenie to
jest udokumentowane opinią o
innowacyjności,
która
została
wystawiona wyłącznie przez: 1.
Jednostkę naukową w rozumieniu art.
2, pkt. 9 z wyłączeniem lit. f) ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.
615, z późn. zm.), tj. jednostką naukową
– prowadzącą w sposób ciągły badania
naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:
a) podstawowe jednostki organizacyjne
uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni, b) jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
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- 0 pkt. - operacja nie zakłada rozwiązań
innowacyjnych

Strona

część społeczności i przyczynią się do
realizacji celów przekrojowych PROW.
Związane ze wskaźnikiem Liczba
operacji
ukierunkowanych
na
innowacje.

Tworzenie
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Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.
619, z późn. zm.), c) instytuty
badawcze, d) międzynarodowe instytuty
naukowe utworzone na podstawie
odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e)
Polską Akademię Umiejętności, lub 2.
Centrum badawczo-rozwojowe w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008
r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr
116, poz. 730, z późn. zm.), lub 3.
Stowarzyszenie naukowo-techniczne
o
zasięgu
ogólnopolskim,
lub
regionalnym, którego zakres działania
jest związany z inwestycją będącą
przedmiotem
projektu.
lub
4.
Organizację
zrzeszającą
przedsiębiorców o zasięgu co najmniej
obszaru LGD. W przypadku, gdy
innowacyjność nie zostanie wskazana w
projekcie
lub
oświadczenie
przedsiębiorcy nie będzie odpowiednio
udokumentowane oceniający przyzna 0
punktów w tym zakresie.
nowych Preferowane są te operacje, które Realizacja operacji spowoduje utworzenie, Informacje zawarte we Kryterium

80

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

w
przeliczeniu
średnioroczne:

na

pełne

etaty wniosku o

ogólne

dofinansowanie

- 10 pkt. - 2 miejsca pracy

wraz z załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
załączników do wniosku
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy –
oświadczenie
defaworyzowanej / w przeliczeniu na Wnioskodawcy
pełny etat
Maksymalna ocena 20 pkt

10 punktów otrzyma wnioskodawca,
który wykaże we wniosku, iż utworzy
dwa miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty. (W tym przypadku do
pełnego etatu wliczamy wnioskodawcę
pod warunkiem, ubezpieczenia się w
pełnym zakresie) Jeżeli dodatkowo na
tych stanowiskach pracy zatrudni 1
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przewidują utworzenie większej liczby
miejsc pracy niż wymagane minimum.
Wymagane
minimum
dotyczy
utworzenia 1 miejsca pracy. Dodatkowo
premiowane operacje, które przewidują
wsparcie
osób
z
grup
defaworyzowanych
zdefiniowanych w LSR ze względu na
dostęp do rynku pracy, tj. : - osób
bezrobotnych; -ludzi młodych do 34
roku życia,- osób powyżej 50 roku
życia.
Kryterium
istotne
z punktu rozwoju gospodarczego
obszaru LSR. Diagnoza wskazuje na
problemy grup defaworyzowanych,
kryterium adekwatne do wskaźników
dotyczących nowych miejsc pracy.

Strona
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osobę z grupy defaworyzowanej
otrzyma 15 pkt natomiast jeśli
wnioskodawca będzie osobą również z
grupy
defaworyzowanej
otrzyma
maksymalną liczbę punktów 20.
Jeżeli wnioskodawca w ramach realizacji
złożonego wniosku utworzy od 1,5 do 2
miejsc pracy otrzyma 5 punktów. (Do
pełnego etatu wliczamy wnioskodawcę
pod warunkiem, ubezpieczenia się w
pełnym zakresie)
Dodatkowo za
zatrudnienie na tych stanowiskach osób
z grupy defaworyzowanej może
otrzymać dodatkowe 5 punktów. W
takim przypadku otrzyma max. 10
punktów

i
promocyjne
źródłach
finansowania

Preferencja dla operacji, w których
zaplanowano działania informacyjne
oraz
promocyjne
o
źródłach
finansowania
operacji.
Kryterium
o różnicujące podyktowane dążeniem do
wzrostu rozpoznawalności LGD na
obszarze wdrażania Lokalnej Strategii

Operacja w opisie przewiduje:

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o
ogólne

- 15 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z dofinansowanie
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD podczas wraz z załącznikami
realizacji operacji, w prasie lokalnej i
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Zaplanowane
działania
informacyjne
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Rozwoju.

stronie internetowej wnioskodawcy
- 10 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD na stronie
internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.

Kryterium preferuje operacje, które
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub / i klimatu lub
pośrednio uwzględnia technologie
wpływające na oszczędność energii lub
ograniczenie
emisji
szkodliwych
substancji). Punktowane będą operacje
zawierające elementy ograniczające

Wnioskodawca
we
wniosku
o
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
planowanych rozwiązaniach w zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym:
- 10 pkt. - tak

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku
o ogólne
dofinansowanie wraz z
załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku
–
oświadczenie
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Operacja przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom

Strona
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Okres
operacji

Wnioskodawcy

realizacji Kryterium preferuje operacje, które Okres realizacji operacji będzie krótszy niż Informacje zawarte we Kryterium
będą realizowane krócej niż 12 miesięcy. 12 miesięcy liczony od daty podpisania wniosku o
szczegółowe
umowy na wsparcie:
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak
wraz z załącznikami.
- 0 pkt. – termin realizacji jest dłuższy niż
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7.

emisję
szkodliwych
pyłów, - 0 pkt. – nie
zanieczyszczeń oraz odpadów. Ochrona
klimatu będzie wspierana przez Maksymalna ocena 10 pkt
punktowanie
wykorzystania
w
realizowanych operacjach działań bądź
technologii ograniczających zużycie
wody, energii lub operacje zakładające
wykorzystanie
lub
promowanie
rozwiązań opartych na odnawialnych
źródłach
energii.
W
diagnozie
zidentyfikowano obszar LGD jako
posiadający bardzo dobre warunki do
stosowania OZE. Kryterium wspomaga
osiągnięcie
celów
przekrojowych
PROW. Kryterium adekwatne do
wskaźnika rezultatu
związanego z
ochroną klimatu i środowiska.

Strona
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12 miesięcy

Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku
–
oświadczenie
Wnioskodawcy

Maksymalna ocena 10 pkt.
8.

Rodzaj preferowanej Kryterium preferuje rodzaj działalności Wnioskodawca zamieścił informacje Indywidualna
na Kryterium
działalności
wskazany w diagnozie LSR
dotyczące preferowanej działalności:
podstawie oświadczenia szczegółowe
wnioskodawcy
- 20 pkt. - preferowane operacje, które
dotyczą

tworzenia

przedsiębiorstw

w

branży turystycznej,
- 0 pkt. – pozostałe
Maksymalna ocena 20 pkt
105

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

52,5

Strona
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR:

Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca
korzystał
ze
spotkań
konsultacyjno
–
doradczych lub/i
doradztwa
indywidualnego w
biurze LGD

Preferuje się operacje Wnioskodawców
korzystających z oferty doradztwa lub/ i
spotkań konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych przez
biuro LGD. Punkty zostaną przyznane
wyłącznie wtedy gdy wnioskodawca
przedstawi co najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji i planowane
koszty. Poprzez zastosowane kryterium
dąży się do jak najlepszej jakości wniosków,
sprawnego funkcjonowania biura i Rady,
oceny większej ilości wniosków przy
zachowaniu tego samego czasu na ocenę,

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze
LGD do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i
spotkań konsultacyjno – doradczych

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana na podstawie ogólne
rejestru doradztwa oraz listy
obecności
na
spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym,
który
zostanie
przekazany na posiedzenie Rady
LGD.

5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
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1.

Nazwa kryterium

Strona
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skrócenie czasu oceny formalnej wniosków określonych dla kryterium
o dofinansowanie.
Maksymalna ocena - 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) wykaże, iż jest
organizacją pozarządową

Wnioskodawca
jest
członkiem
organizacji
pozarządowej

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
członkostwie
w
organizacji
pozarządowej:

Informacje zawarte we wniosku Kryterium
o
ogólne

- 10 pkt. - Tak

(potwierdzenie o członkostwie).

Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT.
Kryterium preferuje operacje, realizowane
przez Wnioskodawców, którzy są członkami
organizacji
pozarządowej.
Kryterium
podyktowane dążeniem do pobudzenia
aktywności
i
poszerzenia
dialogu
społecznego, nawiązania więzi lokalnych,
wzmocnienia umiejętności działania dla
realizacji wspólnych celów związanych z
realizacją LSR.

Informacje zawarte we wniosku Kryterium
o dofinansowanie wraz z ogólne
załącznikami.
(wypis
z
właściwego rejestru)

- 10 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

dofinansowanie
wraz z załącznikami

- 0 pkt. - Nie
Maksymalna ocena 10 pkt.
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3.

Wnioskodawca
Preferowane
operacje,
których
jest Organizacją wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa,
Pozarządową
co gwarantuje większy dostęp społeczeństwa
do realizowanych operacji. W diagnozie
obszaru opisano sektor społeczny. Na
terenie LGD jest duży potencjał ngo, należy
go dalej rozwijać poprzez wsparcie
finansowe, kadrowe i merytoryczne.
Kryterium spójne z wskaźnikiem Liczba
wspartych Organizacji Pozarządowych

Strona
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Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację,
że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne:

Informacje zawarte we wniosku Kryterium
ogólne
o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.

– 10 pkt. - Operacja zakłada
rozwiązania innowacyjne w zakresie
wprowadzenia na obszarze LGD
nowych lub ulepszonych usług a
także
nowatorskich
rozwiązań
organizacyjnych
w
zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów

Innowacyjność zostanie uznana wówczas,
jeśli beneficjent oświadczy, że innowacyjny - 0 pkt. - operacja nie zakłada
produkt lub usługa nie jest oferowany na rozwiązań innowacyjnych
terenie LGD, pod warunkiem jednak, że
oświadczenie to jest udokumentowane Maksymalna ocena 10 pkt.
opinią o innowacyjności, która została
wystawiona wyłącznie przez: 1. Jednostkę
naukową w rozumieniu art. 2, pkt. 9 z
wyłączeniem lit. f) ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj.
jednostką naukową – prowadzącą w sposób
ciągły badania naukowe lub prace
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Operacja zakłada Kryterium podyktowane dążeniem LGD do
rozwiązania
jak największego propagowania działań
innowacyjne
innowacyjnych. W diagnozie opisano
problemy związane z niskim poziomem
wykształcenia,
kreatywności
i
przedsiębiorczości. Innowacyjne pomysły
będą ustalać nowy kanon dobrych praktyk,
wykorzystają lokalne zasoby w nowy sposób,
zaktywizują część społeczności i przyczynią
się do realizacji celów przekrojowych
PROW. Związane ze wskaźnikiem Liczba
operacji ukierunkowanych na innowacje.

Strona
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rozwojowe, taką jak: a) podstawowe
jednostki
organizacyjne
uczelni
w
rozumieniu statutów tych uczelni, b)
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.
Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), c) instytuty
badawcze, d) międzynarodowe instytuty
naukowe
utworzone
na
podstawie
odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e)
Polską Akademię Umiejętności, lub 2.
Centrum
badawczo-rozwojowe
w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o
niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z
późn. zm.), lub 3. Stowarzyszenie
naukowo-techniczne
o
zasięgu
ogólnopolskim, lub regionalnym, którego
zakres działania jest związany z inwestycją
będącą przedmiotem projektu. lub 4.
Organizację zrzeszającą przedsiębiorców
o zasięgu co najmniej obszaru LGD. W
przypadku, gdy innowacyjność nie zostanie
wskazana w projekcie lub oświadczenie
przedsiębiorcy nie będzie odpowiednio
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Zaplanowane
działania
informacyjne

Informacje zawarte we wniosku Kryterium
o dofinansowanie wraz z ogólne
- 10 pkt. – rozwój i tworzenie załącznikami.
nowych produktów turystycznych w
oparciu o innowacyjne pomysły, Weryfikacja
na
podstawie
lokalne tradycje w tym kulinarne oraz załączników do wniosku –
lokalne zasoby
oświadczenie Wnioskodawcy
- 5 pkt. – utworzenie produktów
turystycznych poprawiających ofertę
turystyczną tworzoną w oparciu o
szlak
Greenways
Dziedzictwo
Wschodu i trasę wschodniego szlaku
rowerowego Green Velo
- 0 pkt. – nie spełnia w/w. kryteriów
Maksymalna ocena 15 pkt.

Preferencja dla operacji, w których Operacja w opisie przewiduje:
Informacje zawarte we wniosku Kryterium
zaplanowano działania informacyjne oraz
o
ogólne
15
pkt.
upowszechnianie
promocyjne o źródłach finansowania
dotyczącej
realizacji
operacji.
Kryterium
różnicujące informacji
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6.

Operacja zakłada:

Strona

5.

udokumentowane oceniający przyzna 0
punktów w tym zakresie.
Operacja zakłada Preferowane operacje, które dotyczą
utworzenie
rozwoju i tworzenia nowych produktów
nowych
turystycznych w oparciu o innowacyjne
produktów
pomysły, lokalne tradycje w tym kulinarne
turystycznych na oraz lokalne zasoby, wzbogacających ofertę
obszarze LSR
turystyczną na istniejących i tworzonych
szlakach rowerowych (Wschodni szlak
Rowerowy Green Velo i Greenways
Dziedzictwo Wschodu) na obszarze LSR.
Kryterium adekwatne do wskaźników: Wzrost
Liczy
turystów
z
Polski
odwiedzających obiekty hotelowe na
obszarze LSR. -Rozwój przedsiębiorstw
inwestujących w poprawę oferty turystycznej
i rekreacyjnej obszaru. - Tworzenie nowych
przedsiębiorstw w branży turystycznej. Liczba nowo utworzonych produktów
turystycznych.
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i promocyjne
źródłach
finansowania

o podyktowane dążeniem do wzrostu operacji wraz z podaniem źródła dofinansowanie
rozpoznawalności LGD na obszarze finansowania zawierającą logo i
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
informację o LGD podczas realizacji wraz z załącznikami
operacji, w prasie lokalnej i stronie
internetowej wnioskodawcy
- 10 pkt. - upowszechnianie
informacji
dotyczącej
realizacji
operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i
informację o LGD w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie
informacji
dotyczącej
realizacji
operacji wraz z podaniem źródła
finansowania zawierającą logo i
informację o LGD na stronie
internetowej wnioskodawcy

7.

Operacja
przewiduje

Kryterium preferuje operacje, które Wnioskodawca we wniosku o Informacje zawarte we wniosku Kryterium
bezpośrednio przyczynią się do ochrony dofinansowanie (z uwzględnieniem o dofinansowanie wraz z
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- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
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środowiska lub / i klimatu lub pośrednio
uwzględnia technologie wpływające na
oszczędność energii lub ograniczenie emisji
szkodliwych substancji). Punktowane będą
operacje zawierające elementy ograniczające
emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń
oraz odpadów. Ochrona klimatu będzie
wspierana przez punktowanie wykorzystania
w realizowanych operacjach działań bądź
technologii ograniczających zużycie wody,
energii
lub
operacje
zakładające
wykorzystanie lub promowanie rozwiązań
opartych na odnawialnych źródłach energii.
W diagnozie zidentyfikowano obszar LGD
jako posiadający bardzo dobre warunki do
stosowania OZE. Kryterium wspomaga
osiągnięcie celów przekrojowych PROW.
Kryterium adekwatne do wskaźnika rezultatu
związanego z ochroną klimatu i środowiska.

załączników) zamieścił informację o
planowanych
rozwiązaniach
w
zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym:

Operacje
w
ramach wniosku
są
dedykowane
grupom

Powiązane z diagnozą i analizą SWOT.
Operacja przewiduje wsparcie z grup
defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR
ze względu na dostęp do rynku pracy, tj.: -

Wnioskodawca zawarł we wniosku
informacjęo
działaniach
ukierunkowanych na zaspokojenie
potrzeb grup defaworyzowanych ze

załącznikami

ogólne

Weryfikacja
na
podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie Wnioskodawcy

- 10 pkt. - tak
- 0 pkt. – nie

Informacje zawarte we wniosku Kryterium
o dofinansowanie wraz z ogólne
załącznikami. Weryfikacja na
podstawie
załączników
do
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Maksymalna ocena 10 pkt
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8.

zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym
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względu na dostęp do rynku pracy, wniosku
–
określonych w LSR w ramach Wnioskodawcy.
jednego projektu:

oświadczenie

- 5 pkt. - osób bezrobotnych
- 5 pkt. - ludzi młodych do 34 r. ż.
- 5 pkt. – osób powyżej 50 roku
życia
- 0 pkt. – nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.

Okres
realizacji Kryterium preferuje operacje, które będą Okres realizacji operacji będzie Informacje zawarte we wniosku Kryterium
operacji
realizowane krócej niż 12 miesięcy.
krótszy niż 12 miesięcy liczony od o
szczegółow
daty podpisania umowy na wsparcie:
e
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak
wraz z załącznikami.
- 0 pkt. – termin realizacji jest
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9.

osób bezrobotnych; - ludzi młodych do 34
roku życia, -osób powyżej 50 roku życia w
ramach jednego projektu. Diagnoza
wskazuje na duże bezrobocie osób młodych,
duży udział osób w wieku 50 + wśród ogółu
pracujących, niski wskaźnik zatrudnienia,
niski wskaźnik przedsiębiorczości, słabą
ofertę spędzania czasu i rozwoju osobistego
tych
grup.
Kryterium
różnicujące.
Premiowane objęcie wsparciem większej
ilości grup defaworyzowanych w ramach
jednej operacji. Kryterium adekwatne do
wskaźników rezultatu odnoszących sie do
wzrostu lub liczby osób, korzystających z
infrastruktury rekreacji, turystyki i kultury.
Wspierane
będą
inwestycje
służące
młodzieży, osobom bezrobotnym.
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dłuższy niż 12 miesięcy
Maksymalna ocena 10 pkt.
105

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

52,5
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

Weryfikacja
na
podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie Wnioskodawcy
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
3.3 Rozwój infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca
korzystał ze spotkań
konsultacyjno
–
doradczych
lub/i
doradztwa
indywidualnego
w
biurze LGD

Preferuje się operacje Wnioskodawców
korzystających z oferty doradztwa lub/ i
spotkań konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych przez
biuro LGD. Punkty zostaną przyznane
wyłącznie wtedy gdy wnioskodawca
przedstawi co najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji i planowane
koszty. Poprzez zastosowane kryterium
dąży się do jak najlepszej jakości wniosków,
sprawnego funkcjonowania biura i Rady,
oceny większej ilości wniosków przy

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze
LGD do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i
spotkań konsultacyjno – doradczych
- 5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana
na ogólne
podstawie
rejestru
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.
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Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
• oceny i wyboru operacji własnych LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
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zachowaniu tego samego czasu na ocenę, - 0 pkt. - Nie spełniono warunków
skrócenie czasu oceny formalnej wniosków określonych dla kryterium
o dofinansowanie.
Maksymalna ocena - 10 pkt.

Wnioskodawca
członkiem
organizacji
pozarządowej

jest Preferowane
operacje,
których
wnioskodawcą
jest
organizacja
pozarządowa, co gwarantuje większy dostęp
społeczeństwa do realizowanych operacji.
W diagnozie obszaru opisano sektor
społeczny. Na terenie LGD jest duży
potencjał ngo, należy go dalej rozwijać
poprzez wsparcie finansowe, kadrowe i
merytoryczne.
Kryterium
spójne
z
wskaźnikiem Liczba wspartych Organizacji
Pozarządowych

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników)
wykaże,
iż
jest
organizacją pozarządową

jest Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT.
Kryterium preferuje operacje, realizowane
przez
Wnioskodawców,
którzy
są
członkami
organizacji
pozarządowej.
Kryterium podyktowane dążeniem do
pobudzenia aktywności i poszerzenia
dialogu społecznego, nawiązania więzi
lokalnych,
wzmocnienia
umiejętności
działania dla realizacji wspólnych celów

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
członkostwie
w
organizacji
pozarządowej:

Informacje
wniosku o

- 10 pkt. - Tak

(potwierdzenie
członkostwie).

- 10 pkt. – tak

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz
z
załącznikami.
(wypis
z
właściwego
rejestru)

- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

zawarte

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie
wraz z załącznikami
o
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3.

Wnioskodawca
Organizacją
Pozarządową
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4.

Operacja
zakłada
rozwój infrastruktury
drogowej w zakresie
włączenia
społecznego

związanych z realizacją LSR.

- 0 pkt. - Nie

Preferuje się operacje, które będą
bezpośrednio wpływać na
poprawę jakości życia mieszkańców
obszaru objętego LSR poprzez rozwój
infrastruktury drogowej

Maksymalna ocena 10 pkt.
Operacja
zakłada
rozwój Informacje zawarte
infrastruktury drogowej w zakresie wniosku o
włączenia społecznego:
dofinansowanie
– 10 pkt. - Tak
wraz z załącznikami

we Kryterium
ogólne

– 0 pkt. - Nie
Powiązane z diagnozą i analizą SWOT.
Operacja przewiduje wsparcie z grup
defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR
ze względu na dostęp do rynku pracy, tj.: osób bezrobotnych; - ludzi młodych do 34
roku życia, -osób powyżej 50 roku życia w
ramach jednego projektu. Diagnoza
wskazuje na duże bezrobocie osób
młodych, duży udział osób w wieku 50 +
wśród ogółu pracujących, niski wskaźnik
zatrudnienia,
niski
wskaźnik
przedsiębiorczości, słabą ofertę spędzania
czasu i rozwoju osobistego tych grup.

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca zawarł we wniosku
informacjęo
działaniach
ukierunkowanych na zaspokojenie
potrzeb grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy,
określonych w LSR w ramach jednego
projektu:

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy.

- 5 pkt. - osób bezrobotnych
- 5 pkt. - ludzi młodych do 34 r. ż.
- 5 pkt. – osób powyżej 50 roku życia
- 0 pkt. – nie spełniono warunków
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Operacje w ramach
wniosku
są
dedykowane grupom
defaworyzowanym
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Kryterium różnicujące. Premiowane objęcie określonych dla kryterium
wsparciem
większej
ilości
grup
defaworyzowanych w ramach jednej Maksymalna ocena 15 pkt.
operacji.
Kryterium
adekwatne
do
wskaźników rezultatu odnoszących sie do
wzrostu lub liczby osób, korzystających z
infrastruktury rekreacji, turystyki i kultury.
Wspierane będą inwestycje służące
młodzieży, osobom bezrobotnym.
Kryterium preferuje operacje, które
bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub / i klimatu lub pośrednio
uwzględnia technologie wpływające na
oszczędność energii lub ograniczenie emisji
szkodliwych substancji). Punktowane będą
operacje zawierające elementy ograniczające
emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń
oraz odpadów. Ochrona klimatu będzie
wspierana
przez
punktowanie
wykorzystania w realizowanych operacjach
działań bądź technologii ograniczających
zużycie wody, energii lub operacje
zakładające wykorzystanie lub promowanie

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
planowanych rozwiązaniach w zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym:

Informacje zawarte we Kryterium
wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy

- 10 pkt. - tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt
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Operacja przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym
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rozwiązań opartych na odnawialnych
źródłach
energii.
W
diagnozie
zidentyfikowano obszar LGD jako
posiadający bardzo dobre warunki do
stosowania OZE. Kryterium wspomaga
osiągnięcie celów przekrojowych PROW.
Kryterium adekwatne do wskaźnika
rezultatu związanego z ochroną klimatu i
środowiska.

8.

Operacja

Preferowane są operacje realizowane w
miejscowościach zamieszkałych przez mniej
niż 5 tys. mieszkańców w zakresie
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej lub drogowej gwarantującej
spójność terytorialną w zakresie włączenia
społecznego. Diagnoza wskazuje na
nierównomierne rozmieszczenie obiektów
infrastruktury. Kryterium adekwatne do
wskaźników rezultatu odnoszących się do
wzrostu lub liczby osób korzystających z
infrastruktury
rekreacji,
turystyki
i
kultury.Preferowane są

zakłada Preferowane

będą

Wnioskodawca we wniosku zamieścił Informacje zawarte we Kryterium
informację o realizowanej operacji w wniosku o dofinansowanie ogólne
miejscowości zamieszkałej przez mniej wraz z załącznikami
niż 5 tys. mieszkańców:
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie
oświadczenie
Wnioskodawcy
Maksymalna ocena – 10 pkt.

operacje/działalności Wnioskodawca

99

Operacja
będzie
realizowana
w
miejscowościach
zamieszkałych przez
mniej niż 5 tyś.
mieszkańców

we

wniosku

o Informacje

zawarte

we Kryterium
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dofinansowanie (z uwzględnieniem wniosku o dofinansowanie ogólne
załączników) zamieścił informację o wraz z załącznikami
realizacji operacji wskazującej na:
Weryfikacja na podstawie
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych załączników do wniosku –
oświadczenie
zasobów
Wnioskodawcy
- 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej
Krasna Chata
- 0 pkt. - Operacji nie zakłada
wykorzystania lokalnych zasobów ani
wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata
Maksymalna ocena 15 pkt.
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zakładające
wykorzystanie
lokalnych
zasobów obszaru objętego Lokalną
Strategią Rozwoju. Lokalne zasoby ludzkie, surowcowe, Kryterium obejmuje
wsparcie wyłącznie dla działalności, które
przewidują rozwój przetwórstwa na
obszarze LSR. Przyznanie punktów w tym
kryterium
będzie
możliwe,
jeżeli
wnioskodawca szczegółowo opisze i
wyjaśni na czym będzie polegało
wykorzystanie lokalnych zasobów oraz
wykorzystanie marki lokalnej Krasna Chata
(regulamin korzystania z lokalnej marki na
stronie www.krasnachata.org). Kryterium
spójne z diagnozą która opisuje
przetwórstwo adekwatene do wskaźników:
Liczba podmiotów korzystających z
infrastruktury
służącej
przetwarzaniu
produktów rolnych,. Liczba sieci w zakresie
krótkich łańcuchów żywnościowych lub
rynków lokalnych które otrzymały wsparcie
w ramach realizacji LSR Liczba
certyfikatów przyznanych produktom i
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lokalnych zasobów
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usługom lokalnym
Zaplanowane
działania
informacyjne
i
promocyjne
o
źródłach
finansowania operacji

Preferencja dla operacji, w których
zaplanowano działania informacyjne oraz
promocyjne o źródłach finansowania
operacji.
Kryterium
różnicujące
podyktowane dążeniem do wzrostu
rozpoznawalności LGD na obszarze
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacja w opisie przewiduje:

Informacje
wniosku o

zawarte

– 15 pkt.- upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z dofinansowanie
podaniem
źródła
finansowania
wraz z załącznikami
zawierającą logo i informację o LGD
podczas realizacji (operacji), w prasie
lokalnej i stronie internetowej
wnioskodawcy

we Kryterium
ogólne

- 5 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem
źródła
finansowania
zawierającą logo i informację o LGD
na
stronie
internetowej
(wnioskodawcy)
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
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-– 10 pkt. - upowszechnianie
informacji dotyczącej realizacji operacji
wraz z podaniem źródła finansowania
zawierającą logo i informację o LGD
w prasie lokalnej
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określonych dla kryterium
Max. ocena 15 pkt.
105

Minimalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

52,5
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
3.4 Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w ramach którego będą podejmowane działania dla grup defaworyzowanych
w kierunku rynku pracy

Kryteria stosowane w procedurze:
• oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
Definicja kryterium

Ocena punktowa

Wnioskodawca
korzystał
ze
spotkań
konsultacyjno
–
doradczych lub/i
doradztwa
indywidualnego w
biurze LGD

Preferuje się operacje Wnioskodawców
korzystających z oferty doradztwa lub/ i
spotkań konsultacyjno - doradczych do
ocenianego wniosku prowadzonych przez
biuro LGD. Punkty zostaną przyznane
wyłącznie wtedy gdy wnioskodawca
przedstawi co najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji i planowane
koszty. Poprzez zastosowane kryterium
dąży się do jak najlepszej jakości wniosków,
sprawnego funkcjonowania biura i Rady,
oceny większej ilości wniosków przy

Wnioskodawca korzystał ze spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i
doradztwa indywidualnego w biurze LGD
do ocenianego wniosku:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
konsultacyjno – doradczych
5 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Informacja
zostanie Kryterium
zweryfikowana
na ogólne
podstawie
rejestru
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno –
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
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zachowaniu tego samego czasu na ocenę, określonych dla kryterium
skrócenie czasu oceny formalnej wniosków
Maksymalna ocena - 10 pkt.
o dofinansowanie.
Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte we Kryterium
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o dofinansowanie ogólne
załączników) wykaże, iż jest organizacją wraz
z
załącznikami.
pozarządową
(wypis
z
właściwego
rejestru)
- 10 pkt. – tak

Wnioskodawca
jest
członkiem
organizacji
pozarządowej

Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o
załączników) zamieścił informację o
członkostwie w organizacji pozarządowej: dofinansowanie
wraz z załącznikami
- 10 pkt. - Tak

Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT.
Kryterium preferuje operacje, realizowane
przez Wnioskodawców, którzy są członkami
organizacji
pozarządowej.
Kryterium
podyktowane dążeniem do pobudzenia
aktywności
i
poszerzenia
dialogu
społecznego, nawiązania więzi lokalnych,
wzmocnienia umiejętności działania dla
realizacji wspólnych celów związanych z
realizacją LSR.

- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

- 0 pkt. - Nie

(potwierdzenie
członkostwie).

we Kryterium
ogólne

o

Maksymalna ocena 10 pkt.
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3.

Wnioskodawca
Preferowane
operacje,
których
jest Organizacją wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa,
Pozarządową
co gwarantuje większy dostęp społeczeństwa
do realizowanych operacji. W diagnozie
obszaru opisano sektor społeczny. Na
terenie LGD jest duży potencjał ngo, należy
go dalej rozwijać poprzez wsparcie
finansowe, kadrowe i merytoryczne.
Kryterium spójne z wskaźnikiem Liczba
wspartych Organizacji Pozarządowych

Strona
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Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte we Kryterium
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o dofinansowanie ogólne
załączników) zamieścił informację o wraz z załącznikami
realizacji operacji wskazującej na:
Weryfikacja na podstawie
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych załączników do wniosku –
zasobów
oświadczenie
Wnioskodawcy
- 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej
Krasna Chata
0 pkt. - Operacji nie zakłada
wykorzystania lokalnych zasobów ani
wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata
Maksymalna ocena 15 pkt.
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Operacja zakłada Preferowane będą operacje/działalności
wykorzystanie
zakładające
wykorzystanie
lokalnych
lokalnych zasobów zasobów obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Lokalne zasoby - ludzkie,
surowcowe, Kryterium obejmuje wsparcie
wyłącznie dla działalności, które przewidują
rozwój przetwórstwa na obszarze LSR.
Przyznanie punktów w tym kryterium będzie
możliwe, jeżeli wnioskodawca szczegółowo
opisze i wyjaśni na czym będzie polegało
wykorzystanie lokalnych zasobów oraz
wykorzystanie marki lokalnej Krasna Chata
(regulamin korzystania z lokalnej marki na
stronie www.krasnachata.org). Kryterium
spójne
z
diagnozą
która
opisuje
przetwórstwo adekwatene do wskaźników:
Liczba podmiotów korzystających z
infrastruktury
służącej
przetwarzaniu
produktów rolnych,. Liczba sieci w zakresie
krótkich łańcuchów żywnościowych lub
rynków lokalnych które otrzymały wsparcie
w ramach realizacji LSR Liczba certyfikatów
przyznanych produktom i usługom lokalnym
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5.

Zaplanowane
działania
informacyjne
i promocyjne
źródłach
finansowania

Preferencja dla operacji, w których
zaplanowano działania informacyjne oraz
promocyjne o źródłach finansowania
operacji.
Kryterium
różnicujące
o podyktowane dążeniem do wzrostu
rozpoznawalności LGD na obszarze
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacja w opisie przewiduje:

Informacje
wniosku o

zawarte

o Informacje

zawarte

- 15 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z dofinansowanie
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD podczas wraz z załącznikami
realizacji operacji, w prasie lokalnej i
stronie internetowej wnioskodawcy

we Kryterium
ogólne

- 10 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania zawierającą
logo i informację o LGD na stronie
internetowej wnioskodawcy

Maksymalna ocena 15 pkt.
6.

Operacja

Kryterium

preferuje

operacje,

które Wnioskodawca

we

wniosku

we Kryterium

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309 | e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl | www.lgdkrasnystaw.pl | NIP 5641759856

Strona

106

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
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dofinansowanie
(z
uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
planowanych rozwiązaniach w zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym:
- 10 pkt. - tak

wniosku o dofinansowanie ogólne
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy

- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt

Operacje
w Powiązane z diagnozą i analizą SWOT. Wnioskodawca zawarł we wniosku Informacje zawarte we Kryterium
ramach wniosku Operacja przewiduje wsparcie z grup informacjęo działaniach ukierunkowanych wniosku o dofinansowanie ogólne
są
dedykowane defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR na
zaspokojenie
potrzeb
grup wraz
z
załącznikami.
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7.

bezpośrednio przyczynią się do ochrony
środowiska lub / i klimatu lub pośrednio
uwzględnia technologie wpływające na
oszczędność energii lub ograniczenie emisji
szkodliwych substancji). Punktowane będą
operacje zawierające elementy ograniczające
emisję szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń
oraz odpadów. Ochrona klimatu będzie
wspierana przez punktowanie wykorzystania
w realizowanych operacjach działań bądź
technologii ograniczających zużycie wody,
energii
lub
operacje
zakładające
wykorzystanie lub promowanie rozwiązań
opartych na odnawialnych źródłach energii.
W diagnozie zidentyfikowano obszar LGD
jako posiadający bardzo dobre warunki do
stosowania OZE. Kryterium wspomaga
osiągnięcie celów przekrojowych PROW.
Kryterium adekwatne do wskaźnika rezultatu
związanego z ochroną klimatu i środowiska.
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przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym
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ze względu na dostęp do rynku pracy, tj.: osób bezrobotnych; - ludzi młodych do 34
roku życia, -osób powyżej 50 roku życia w
ramach jednego projektu. Diagnoza
wskazuje na duże bezrobocie osób młodych,
duży udział osób w wieku 50 + wśród ogółu
pracujących, niski wskaźnik zatrudnienia,
niski wskaźnik przedsiębiorczości, słabą
ofertę spędzania czasu i rozwoju osobistego
tych
grup.
Kryterium
różnicujące.
Premiowane objęcie wsparciem większej
ilości grup defaworyzowanych w ramach
jednej operacji. Kryterium adekwatne do
wskaźników rezultatu odnoszących sie do
wzrostu lub liczby osób, korzystających z
infrastruktury rekreacji, turystyki i kultury.
Wspierane
będą
inwestycje
służące
młodzieży, osobom bezrobotnym.

defaworyzowanych ze względu na dostęp Weryfikacja na podstawie
do rynku pracy, określonych w LSR w załączników do wniosku –
ramach jednego projektu:
oświadczenie
Wnioskodawcy.
- 5 pkt. - osób bezrobotnych
- 5 pkt. - ludzi młodych do 34 r. ż.
- 5 pkt. – osób powyżej 50 roku życia
- 0 pkt. – nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
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Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

42,5
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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grupom
defaworyzowanym
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