Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia

2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki

(Publikacje z zakresu historii, kultury i turystyki):
Kryteria stosowane w procedurze Grantowej:
• 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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Czas
realizacji
operacji krótszy
niż 12 miesięcy
od
dnia
podpisania
umowy

Uzasadnienie Definicja kryterium

Uszczegółowienie kryterium/Sposób
oceny Ocena punktowa

Źródło danych/
Uwagi
Rodzaj
dokumentów
potwierdzających
Kryterium podyktowane dążeniom do skutecznej Z opisu wynika, że czas realizacji operacji jest Informacje
Kryterium
i efektywnej realizacji założonych wskaźników nie krótszy lub równy 12 miesięcy:
zawarte
we ogólne
wdrażania LSR
wniosku
o
- 10 pkt. – tak
dofinansowanie
wraz załącznikami
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt

2.

Wnioskowana
kwota pomocy

Z uwagi na niewielką ilość środków oraz duże Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
zainteresowanie grup społecznych realizacją
operacji
preferowane
są
operacje
o - 10 pkt. – poniżej 20 tys. zł
dofinansowaniu do 20 tys. zł.
- 5 pkt. – od 21 do 25 tys. zł
- 0 pkt. – powyżej 25 tys. zł
Maksymalna ocena 10 pkt

Informacje
Kryterium
zawarte
we ogólne
wniosku
o
dofinansowanie
wraz
z
załącznikami

Z komentarzem [D1]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory.
Dodany zapis
Z komentarzem [D2]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D3]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie”
na „definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [P5]: Dodana kolumna „uwagi”
Z komentarzem [D4]: Zmieniony zapis z
„uszczegółowienie kryterium /sposób oceny” na „ocena
punktowa”
Z komentarzem [L6]: Uzupełnienie w oparciu o LSR

3.

5.

Operacja zakłada
promocję
obszaru poprzez
wydanie
publikacji
z
zakresu historii,
kultury
i
turystyki*.

Wnioskodawca
jest członkiem
organizacji
pozarządowej

Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT.
Preferencje dla operacji zakładających promocję
obszaru poprzez wydanie publikacji z zakresu
historii, kultury i turystyki. Diagnoza opisuje
potencjał w tych trzech obszarach. Kryterium
zbieżne z wskaźnikami produktu: Liczba
publikacji z obszaru historii, kultury i turystyki.
Liczba przedsięwzięć promujących lokalne
produkty i dziedzictwo kulturowe obszaru

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 promocję obszaru poprzez Weryfikacja
Kryterium
wydanie publikacji z zakresu historii, kultury i zapisów wniosku o ogólne
turystyki:
dofinansowanie
wraz
z
- 10 pkt. – tak
załącznikami.
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

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

6.

*Kryterium

stosuje
się w zależności od
zakresu
naboru
grantowego

Informacje
zawarte
wniosku o

Kryterium
we ogólne

dofinansowanie
wraz z
załącznikami

Weryfikacja
na
podstawie danych
z biura LGD
Wnioskodawca
Preferowane operacje, których Wnioskodawcą, Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie Informacje
Kryterium
jest Organizacją jest organizacja pozarządowa, co gwarantuje (z uwzględnieniem załączników wykaże, iż jest zawarte
we ogólne
większy dostęp społeczeństwa do realizowanych organizacją pozarządową:
Pozarządową
wniosku
o
projektów
dofinansowanie
- 10 pkt. –tak
wraz
z
załącznikami.
- 0 pkt.- nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

Z komentarzem [L7]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D8]: Usunięty zapis „*Kryterium stosuje
się w zależności od zakresu naboru grantowego”

7.

8.

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,
skrócenie czasu oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie.

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

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

Informacje
zawarte
we
wniosku
o
dofinansowanie

Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Informacja
zostanie
zweryfikowana na
podstawie rejestru
oraz
5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego doradztwa
listy obecności na
w biurze LGD lub spotkań konsultacyjno spotkaniu
doradczych
grupowym
konsultacyjno
–
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
doradczym, który
określonych dla kryterium
zostanie
przekazany
na
Maksymalna ocena - 10 pkt.
posiedzenie Rady
LGD.
Operacja w opisie przewiduje:
Informacje
Kryterium
zawarte
we ogólne
- 15 pkt. – upowszechnianie informacji wniosku wraz z
dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem załącznikami
źródła finansowania zawierającą logo i
informację o LGD podczas realizacji grantów,
na publikowanych materiałach i stronie
internetowej wnioskodawcy
- 10 pkt. – upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem
źródła finansowania zawierającego logo i
informację o LGD na stronie internetowej

Z komentarzem [D13]: Usunięto zapis „kryterium
techniczne” zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium,
tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [L11]: Usunięty zapis
Z komentarzem [L9]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma
otrzymanego z UM
Z komentarzem [D10]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na
otrzymanie punktów przez Wnioskodawcę
Z komentarzem [L12]: Doprecyzowanie zapisu

Z komentarzem [D14]: Zmieniono szyk zapisu
przyznawanej punktacji

Z komentarzem [D15]: Zmieniono szyk zapisu
przyznawanej punktacji

grantobiorcy i w prasie
publikowanych materiałach

lokalnej

na
Z komentarzem [L16]: Zmiana zapisu w oparciu o
przedsięwzięcie 2.4 dot. Promocji obszaru i rozwoju oferty w
zakresie turystyki

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

Zasięg
oddziaływania
operacji

Kryterium preferuje operacje, które przewidują Zakres operacji wskazuje na upowszechnienie
upowszechnianie informacji bądź promocję informacji bądź promocję obszaru:
większego obszaru LSR
– 10 pkt. - Cały obszar LSR
– 5 pkt. - Min. 5 gmin

Informacje
Kryterium
zawarte
we szczegółow
wniosku
o e
dofinansowanie
wraz
z
załącznikami

Z komentarzem [D17]: Dodane kryterium

– 0 pkt. - Poniżej 5 gmin
Maksymalna ocena 10 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
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Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:
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Z komentarzem [L18]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach
danego naboru
Z komentarzem [L19]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach
danego naboru

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
2.5 Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru:

Kryteria stosowane w procedurze Grantowej :
• 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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja kryterium

Uszczegółowienie kryterium/Sposób oceny
Ocena punktowa

Źródło danych/
Uwagi
Rodzaj
dokumentów
potwierdzających
Czas
realizacji Kryterium podyktowane dążeniom do Z opisu wynika, że czas realizacji operacji jest nie Informacje
Kryterium
operacji krótszy niż 12 skutecznej
i
efektywnej
realizacji krótszy lub równy 12 miesięcy:
zawarte
we ogólne
miesięcy od dnia założonych wskaźników wdrażania LSR
wniosku
o
- 10 pkt. – tak
podpisania umowy
dofinansowanie
wraz załącznikami
- 0 pkt. – nie

Wnioskowana kwota Z uwagi na niewielką ilość środków oraz Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
pomocy
duże zainteresowanie grup społecznych
realizacją operacji preferowane są operacje - 10 pkt. – poniżej 20 tys. zł
o dofinansowaniu do 20 tys. zł.
- 5 pkt. – od 21 do 25 tys. zł
- 0 pkt. – powyżej 25 tys. zł

Informacje
Kryterium
zawarte
we ogólne
wniosku
o
dofinansowanie
wraz
z
załącznikami

Maksymalna ocena 10 pkt
3.

Operacja
zakłada Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT. Operacja zakłada rozwój i promocję lokalnych
rozwój i promocję Diagnoza opisuje potencjał w zakresie produktów i dziedzictwa kulturowego obszaru:
lokalnych produktów produktów lokalnych w tym kulinarnych
oraz dziedzictwa kulturowego obszaru są - 10 pkt. – tak

Z komentarzem [D21]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D22]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie”
na „definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [P24]: Dodana kolumna „uwagi”
Z komentarzem [D23]: Zmieniony zapis z
„uszczegółowienie kryterium /sposób oceny” na „ocena
punktowa”
Z komentarzem [L25]: Uzupełnienie w oparciu o LSR
Z komentarzem [D26]: Zmieniono szyk zapisu
przyznawanej punktacji

Maksymalna ocena 10 pkt
2.

Z komentarzem [D20]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory.
Dodany zapis

Informacje
Kryterium
zawarte
we ogólne
wniosku
o
dofinansowanie

5.

i
dziedzictwa one wskazane też jako mocna strona - 0 pkt. – nie
kulturowego obszaru* obszaru. Preferowane będą operacje, które
dotyczą rozwoju i promocji lokalnych Maksymalna ocena 10 pkt
produktów i dziedzictwa kulturowego
obszaru. Kryterium adekwatne do
wskaźników:
Liczba
podmiotów
korzystających z infrastruktury służącej
przetwarzaniu produktów rolnych. -Liczba
publikacji z obszaru historii, kultury i
turystyki. -Liczba Festiwali i Jarmarków
promujących lokalne produkty. -Liczba
przedsięwzięć
promujących
lokalne
produkty i dziedzictwo kulturowe obszaru.

wraz
załącznikami

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

Wnioskodawca
korzystał
ze
spotkań
konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa
indywidualnego w biurze LGD do ocenianego
wniosku:

Informacje
zawarte
we
wniosku
o
dofinansowanie

- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
konsultacyjno – doradczych

Informacja
zostanie
zweryfikowana na
podstawie rejestru
doradztwa
oraz
listy obecności na
spotkaniu
grupowym
konsultacyjno
–
doradczym, który
zostanie
przekazany
na
posiedzenie Rady
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,
skrócenie czasu oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie.

5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego
w biurze LGD lub spotkań konsultacyjno doradczych
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych
dla kryterium
Maksymalna ocena - 10 pkt.

z
Z komentarzem [L27]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

*Kryterium

stosuje
się w zależności od
zakresu
naboru
grantowego

Z komentarzem [D30]: Usunięty zapis „*Kryterium stosuje
się w zależności od zakresu naboru grantowego”

Z komentarzem [P28]: Wprowadzenie punktorów

Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L29]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [D35]: Usunięto zapis „kryterium
techniczne” zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium,
tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [L33]: Usunięty zapis
Z komentarzem [L31]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu
o uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma
otrzymanego z UM
Z komentarzem [D32]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na
otrzymanie punktów przez Wnioskodawcę
Z komentarzem [L34]: Doprecyzowanie zapisu

6.

Wnioskodawca
członkiem
organizacji
pozarządowej

jest 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.

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

7.

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:
- 15 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem
źródła finansowania zawierającą logo i
informację o LGD podczas realizacji operacji,
na publikowanych materiałach 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 na stronie internetowej
wnioskodawcy 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

Informacje
zawarte
wniosku o

we

Kryterium
ogólne

dofinansowanie
wraz z
załącznikami
Weryfikacja
na
podstawie danych
z biura LGD
Informacje
Kryterium
zawarte we
techniczne
wniosku o
Kryterium
dofinansowanie
ogólne
wraz
załącznikami

z

Z komentarzem [D36]: Usunięto zapis „kryterium
techniczne” zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium,
tzn. „kryterium ogólne”

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych
dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
8.

9.

Wpływ operacji na
poprawę
atrakcyjności
turystycznej obszaru

Zaangażowanie
społeczności lokalnej

Preferuje się operacje mające pozytywny
wpływ
na
poprawę
atrakcyjności
turystycznej obszaru. Przez operacje mające
pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności
turystycznej obszaru rozumie się operacje,
które
zwiększą
ofertę
turystyczną
miejscowości,
zrealizują
działania
promocyjne i aktywizujące, będą miały
pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny
miejscowości, gminy oraz przyczynią się do
rozwoju działalności okołoturystycznej

Operacja w opisie:

Preferuje się operacje, które zakładają jak
najszerszy udział i współpracę społeczności
lokalnych. Operacje, które zaangażują
środowisko wiejskie w szerokim spektrum
działania. Kryterium to nakazuje zwrócić
uwagę na: liczbę osób wykazujących
zaangażowanie w projekt, liczbę osób, które
będą korzystały z rezultatów i produktów
projektu, ilość partnerów, współpracę z
lokalnymi organizacjami, grupami oraz
instytucjami

Operacja w opisie:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

Indywidualna na Kryterium
podstawie
szczegółowe
- 10 pkt. - pozytywnie wpływa na poprawę oświadczenia
atrakcyjności turystycznej obszaru
wnioskodawcy

Z komentarzem [P37]: Dodane kryterium

- 0 pkt. – ma neutralny wpływ na poprawę
atrakcyjności turystycznej obszaru
Maksymalna ocena 10 pkt

Indywidualna na Kryterium
podstawie
szczegółowe
- 5 pkt. - operacja zapewnia zintegrowanie osób, oświadczenia
partnerów, grup oraz instytucji.
wnioskodawcy

Z komentarzem [P38]: Dodane kryterium

- 0 pkt. – operacja nie zapewnia zintegrowania
osób, partnerów, grup oraz instytucji.
Maksymalna ocena 5 pkt.
Z komentarzem [D39]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach
danego naboru

80

Z komentarzem [L40]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach
danego naboru

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

48

Z komentarzem [L41]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach
danego naboru

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
3.1 Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych:

Kryteria stosowane w procedurze Grantowej:
• 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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja kryterium

Uszczegółowienie kryterium/Sposób
oceny Ocena punktowa

Źródło danych/
Uwagi
Rodzaj
dokumentów
potwierdzających
Czas realizacji operacji Kryterium podyktowane dążeniom do Z opisu wynika, że czas realizacji operacji jest Informacje
Kryterium
krótszy niż 12 miesięcy skutecznej i efektywnej realizacji nie krótszy lub równy 12 miesięcy:
zawarte
we ogólne
od
dnia
podpisania założonych wskaźników wdrażania
wniosku
o
- 10 pkt. – tak
umowy
LSR
dofinansowanie
wraz załącznikami
- 0 pkt. – nie

Wnioskowana
pomocy

kwota Z uwagi na niewielką ilość środków Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
oraz duże zainteresowanie grup
społecznych
realizacją
operacji - 10 pkt. – poniżej 20 tys. zł
preferowane
są
operacje
o - 5 pkt. – od 21 do 25 tys. zł
dofinansowaniu do 20 tys. zł.
- 0 pkt. – powyżej 25 tys. zł

Z komentarzem [D43]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D44]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie”
na „definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [P46]: Dodana kolumna „uwagi”
Z komentarzem [D45]: Zmieniony zapis z
„uszczegółowienie kryterium /sposób oceny” na „ocena
punktowa”
Z komentarzem [L47]: Uzupełnienie w oparciu o LSR

Maksymalna ocena 10 pkt
2.

Z komentarzem [D42]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory.
Dodany zapis

Informacje
Kryterium
zawarte
we ogólne
wniosku
o
dofinansowanie
wraz
z
załącznikami

Maksymalna ocena 10 pkt
3.

Wnioskodawca korzystał Preferuje się operacje Wnioskodawców Wnioskodawca
korzystał
ze
spotkań Informacje
ze spotkań konsultacyjno korzystających z oferty doradztwa lub/ konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa zawarte
doradczych
lub/i i spotkań konsultacyjno - doradczych
–
do ocenianego wniosku prowadzonych

Kryterium
we techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D52]: Usunięto zapis „kryterium
techniczne” zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium,
tzn. „kryterium ogólne”

doradztwa
przez biuro LGD. Punkty zostaną
indywidualnego w biurze przyznane wyłącznie wtedy gdy
wnioskodawca przedstawi co najmniej
LGD
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, skrócenie czasu oceny formalnej
wniosków
o dofinansowanie.

4.

Wnioskodawca
Organizacją
Pozarządową

jest Preferowane
operacje,
których
Wnioskodawcą,
jest
organizacja
pozarządowa, co gwarantuje większy
dostęp
społeczeństwa
do
realizowanych projektów

indywidualnego w biurze LGD do ocenianego wniosku
o
wniosku:
dofinansowanie
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
konsultacyjno – doradczych

Informacja
zostanie
zweryfikowana na
podstawie rejestru
oraz
5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego doradztwa
listy obecności na
w biurze LGD lub spotkań konsultacyjno spotkaniu
doradczych
grupowym
konsultacyjno
–
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
doradczym, który
określonych dla kryterium
zostanie
przekazany
na
Maksymalna ocena - 10 pkt.
posiedzenie Rady
LGD.
Kryterium
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie Informacje
(z uwzględnieniem załączników wykaże, iż jest zawarte
we ogólne
organizacją pozarządową:
wniosku
o
dofinansowanie
- 10 pkt. –tak
wraz
z
załącznikami.
- 0 pkt.- nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

5.

Operacje w ramach
wniosku są dedykowane
grupom
defaworyzowanym

Operacja przewiduje 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 w ramach jednego projektu.

Wnioskodawca zawarła we wniosku informację
o
działaniach
ukierunkowanych
na
zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych
ze względu na dostęp do rynku pracy,
określonych w LSR w ramach jednego projektu:
- 5 pkt. – osób bezrobotnych

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

Z komentarzem [L50]: Usunięty zapis

Z komentarzem [L48]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu
o uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma
otrzymanego z UM
Z komentarzem [D49]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na
otrzymanie punktów przez Wnioskodawcę
Z komentarzem [L51]: Doprecyzowanie zapisu

- 5 pkt. – ludzi młodych do 34 r. ż.

Weryfikacja
na
podstawie
- 5 pkt. – osób powyżej 50 r. ż.
załączników
do
wniosku
–
- 0 pkt. – nie spełniono warunków określonych
oświadczenie
dla kryterium
Wnioskodawcy
Maksymalna ocena 15 pkt
6.

7.

Operacje
zakłada
działania edukacyjne i
integracyjne dla grup
defaworyzowanych*

Zaplanowane
informacyjne

Kryterium
wynika
z
diagnozy
dotyczącej sytuacji grup. Preferowane
operacje, które dotyczą działań
edukacyjnych i integracyjnych dla grup
defaworyzowanych zdefiniowanych w
LSR. Operacja przewiduje 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 adekwatne do
wskaźników: Liczba operacji w zakresie
szkoleń
i
integracji
grup
defaworyzowanych. Liczba osób, które
w wyniku otrzymanego wsparcia z LSR
rozpoczęły swoją aktywność społeczną
bądź zawodową.

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

Operacja zakłada działania edukacyjne i Informacje
Kryterium
integracyjne dla grup defaworyzowanych:
zawarte
we ogólne
wniosku
o
- 10 pkt. – tak
dofinansowanie
wraz
z
- 0 pkt. – nie
załącznikami
Maksymalna ocena 10 pkt.
*Kryterium stosuje
się w zależności od
zakresu
naboru
grantowego

Z komentarzem [D53]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie
Wnioskodawcy” pozwalający na usprawnienie weryfikacji
omawianego kryterium
Z komentarzem [L54]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [D56]: Usunięty zapis „*Kryterium stosuje
się w zależności od zakresu naboru grantowego”

Z komentarzem [L55]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Operacja w opisie przewiduje:
- 15 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem
źródła finansowania zawierającą logo i

Informacje
zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

Z komentarzem [D59]: Usunięto zapis „kryterium
techniczne” zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium,
tzn. „kryterium ogólne”

finansowania

wzrostu rozpoznawalności LGD na
obszarze wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju.

informację o LGD podczas realizacji operacji,
na publikowanych materiałach 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 na stronie internetowej
wnioskodawcy i w prasie lokalnej

dofinansowanie
wraz
załącznikami

z

Kryterium
ogólne
Z komentarzem [L57]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

Z komentarzem [L58]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

- 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.
8.

Wnioskodawca
zorganizuje
i
przeprowadzi działania
edukacyjne,
wizyty
studyjne bądź inne formy
szkolenia i integracji
adresowane do osób
wskazanych w LSR jako
osoby defaworyzowane
na obszarze LGD.

Kryterium preferuje operacje, które Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie
dążą do jak najlepszego poznania (z uwzględnieniem załączników) wykaże, że:
obszaru LSR oraz integracji lokalnego
- 15 pkt. – TAK
środowiska
- 10 pkt. – NIE
Maksymalna ocena 15 pkt.

Indywidualna na Kryterium
podstawie
szczegółow
oświadczenia
e
wnioskodawcy

Z komentarzem [D60]: Dodane kryterium

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

95

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

57

Z komentarzem [D61]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach
danego naboru
Z komentarzem [D62]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach
danego naboru

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
3.2 Wsparcie Organizacji Pozarządowych:

Kryteria stosowane w procedurze Grantowej:
• 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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja kryterium

Uszczegółowienie kryterium/Sposób
oceny Ocena punktowa

Źródło danych/
Uwagi
Rodzaj
dokumentów
potwierdzających
Czas realizacji operacji Kryterium podyktowane dążeniom do Z opisu wynika, że czas realizacji operacji jest Informacje
Kryterium
krótszy niż 12 miesięcy skutecznej i efektywnej realizacji nie krótszy lub równy 12 miesięcy:
zawarte
we ogólne
od
dnia
podpisania założonych wskaźników wdrażania
wniosku
o
- 10 pkt. – tak
umowy
LSR
dofinansowanie
wraz załącznikami
- 0 pkt. – nie

Wnioskowana
pomocy

kwota Z uwagi na niewielką ilość środków Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
oraz duże zainteresowanie grup
społecznych
realizacją
operacji - 10 pkt. – poniżej 20 tys. zł
preferowane
są
operacje
o - 5 pkt. – od 21 do 25 tys. zł
dofinansowaniu do 20 tys. zł.
- 0 pkt. – powyżej 25 tys. zł

Z komentarzem [D64]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D65]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie”
na „definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [P67]: Dodana kolumna „uwagi”
Z komentarzem [D66]: Zmieniony zapis z
„uszczegółowienie kryterium /sposób oceny” na „ocena
punktowa”
Z komentarzem [L68]: Uzupełnienie w oparciu o LSR

Maksymalna ocena 10 pkt
2.

Z komentarzem [D63]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory.
Dodany zapis

Informacje
Kryterium
zawarte
we ogólne
wniosku
o
dofinansowanie
wraz
z
załącznikami

Maksymalna ocena 10 pkt
3.

Wnioskodawca korzystał Preferuje się operacje Wnioskodawców Wnioskodawca
korzystał
ze
spotkań Informacje
ze spotkań konsultacyjno korzystających z oferty doradztwa lub/ konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa zawarte
doradczych
lub/i i spotkań konsultacyjno - doradczych
–
do ocenianego wniosku prowadzonych

Kryterium
we techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D73]: Usunięto zapis „kryterium
techniczne” zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium,
tzn. „kryterium ogólne”

doradztwa
przez biuro LGD. Punkty zostaną
indywidualnego w biurze przyznane wyłącznie wtedy gdy
wnioskodawca przedstawi co najmniej
LGD
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, skrócenie czasu oceny formalnej
wniosków
o dofinansowanie.

4.

Wnioskodawca
Organizacją
Pozarządową

jest Preferowane
operacje,
których
Wnioskodawcą,
jest
organizacja
pozarządowa, co gwarantuje większy
dostęp
społeczeństwa
do
realizowanych projektów

indywidualnego w biurze LGD do ocenianego wniosku
o
wniosku:
dofinansowanie
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
konsultacyjno – doradczych

Informacja
zostanie
zweryfikowana na
podstawie rejestru
oraz
5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego doradztwa
listy obecności na
w biurze LGD lub spotkań konsultacyjno spotkaniu
doradczych
grupowym
konsultacyjno
–
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
doradczym, który
określonych dla kryterium
zostanie
przekazany
na
Maksymalna ocena - 10 pkt.
posiedzenie Rady
LGD.
Kryterium
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie Informacje
(z uwzględnieniem załączników wykaże, iż jest zawarte
we ogólne
organizacją pozarządową:
wniosku
o
dofinansowanie
- 10 pkt. –tak
wraz
z
załącznikami.
- 0 pkt.- nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

5.

Wnioskodawca
jest Kryterium
preferuje
operacje,
członkiem
organizacji realizowane przez Wnioskodawców,
którzy są członkami organizacji
pozarządowej
pozarządowej.
Kryterium
podyktowane dążeniem do pobudzenia
aktywności i poszerzenia dialogu
społecznego,
nawiązania
więzi
lokalnych, wzmocnienia umiejętności

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

Informacje
zawarte
wniosku o
dofinansowanie

Kryterium
we ogólne

Z komentarzem [L71]: Usunięty zapis

Z komentarzem [L69]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu
o uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma
otrzymanego z UM
Z komentarzem [D70]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na
otrzymanie punktów przez Wnioskodawcę
Z komentarzem [L72]: Doprecyzowanie zapisu

6.

Operacje w ramach
wniosku są dedykowane
grupom
defaworyzowanym

działania dla realizacji wspólnych celów - 0 pkt. - Nie
związanych z realizacją LSR.
Maksymalna ocena 10 pkt.

wraz z
załącznikami

Operacja przewiduje 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 w ramach jednego projektu.

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

Wnioskodawca zawarła we wniosku informację
o
działaniach
ukierunkowanych
na
zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych
ze względu na dostęp do rynku pracy,
określonych w LSR w ramach jednego projektu:
- 5 pkt. – osób bezrobotnych

Z komentarzem [D74]: Zmieniono szyk zapisu
przyznawanej punktacji

Weryfikacja
na
podstawie danych
z biura LGD

Weryfikacja
na
podstawie
załączników
do
- 5 pkt. – osób powyżej 50 r. ż.
wniosku
–
oświadczenie
- 0 pkt. – nie spełniono warunków określonych
Wnioskodawcy
dla kryterium
- 5 pkt. – ludzi młodych do 34 r. ż.

Maksymalna ocena 15 pkt
7.

Operacje
zakłada
działania edukacyjne i
integracyjne dla grup
defaworyzowanych*

Kryterium
wynika
z
diagnozy
dotyczącej sytuacji grup. Preferowane
operacje, które dotyczą działań
edukacyjnych i integracyjnych dla grup
defaworyzowanych zdefiniowanych w
LSR. Operacja przewiduje wsparcie
osób z grup defaworyzowanych
zdefiniowanych w LSR ze względu na
dostęp do rynku pracy, tj.: - osób
bezrobotnych; -ludzi młodych do 34

Operacja zakłada działania edukacyjne i Informacje
Kryterium
integracyjne dla grup defaworyzowanych:
zawarte
we ogólne
wniosku
o
- 10 pkt. – tak
dofinansowanie
wraz
z
- 0 pkt. – nie
załącznikami
Maksymalna ocena 10 pkt.
*Kryterium stosuje
się w zależności od

Z komentarzem [D75]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie
Wnioskodawcy” pozwalający na usprawnienie weryfikacji
omawianego kryterium
Z komentarzem [L76]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

roku życia, -osób powyżej 50 roku
życia. Kryterium adekwatne do
wskaźników: Liczba operacji w zakresie
szkoleń
i
integracji
grup
defaworyzowanych. Liczba osób, które
w wyniku otrzymanego wsparcia z LSR
rozpoczęły swoją aktywność społeczną
bądź zawodową.
8.

9.

Operacja
zakłada
wzmocnienie kapitału
społecznego
poprzez
rozwój
potencjału
organizacji
pozarządowych
na
obszarze LSR

Zaplanowane
informacyjne

Powiązane z diagnozą i analizą SWOT. W
ramach naboru preferowane będą
operacje, ukierunkowane na rozwój
potencjału organizacji pozarządowych na
obszarze LSR. Organizacje pozarządowe
wg mieszkańców najefektywniej promują
obszar oraz integrują społeczność
lokalną, a także zapewniają szeroki
dostęp do realizowanych działań. 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 ze
wskaźnikiem:
Liczba
wspartych
Organizacji Pozarządowych

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

zakresu
naboru
grantowego

Z komentarzem [D78]: Usunięty zapis „*Kryterium stosuje
się w zależności od zakresu naboru grantowego”

Z komentarzem [L77]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Operacja zakłada wzmocnienie kapitału
społecznego poprzez rozwój potencjału
organizacji pozarządowych na obszarze LSR:

Informacje
zawarte we
wniosku o

– 10 pkt. - Tak

dofinansowanie

- 0 pkt. - Nie

wraz
załącznikami

Maksymalna ocena 10 pkt.

Operacja w opisie przewiduje:
- 15 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem
źródła finansowania zawierającą logo i
informację o LGD podczas realizacji operacji,

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowanie

Kryterium
techniczne

Z komentarzem [L79]: Uzupełnienie o zapis z Lokalnych
Kryteriów Wyboru

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D80]: Usunięto zapis „kryterium
techniczne” zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium,
tzn. „kryterium ogólne”

z

Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D83]: Usunięto zapis „kryterium
techniczne” zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium,
tzn. „kryterium ogólne”

finansowania

obszarze wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju.

na publikowanych materiałach w prasie
lokalnej i stronie internetowej wnioskodawcy

wraz
załącznikami

z

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

Z komentarzem [L81]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

Z komentarzem [L82]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

- 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.
10.

Wnioskodawca
zorganizuje
i
przeprowadzi działania
edukacyjne,
wizyty
studyjne bądź inne formy
szkolenia i integracji
adresowane do osób
wskazanych w LSR jako
osoby defaworyzowane
na obszarze LGD.

Kryterium preferuje operacje, które Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie
dążą do jak najlepszego poznania (z uwzględnieniem załączników) wykaże, że:
obszaru LSR oraz integracji lokalnego
- 15 pkt. – TAK
środowiska
- 10 pkt. – NIE
Maksymalna ocena 15 pkt.

Indywidualna na Kryterium
podstawie
szczegółow
oświadczenia
e
wnioskodawcy

Z komentarzem [D84]: Dodane kryterium

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

115

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

69

Z komentarzem [D85]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach
danego naboru
Z komentarzem [D86]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach
danego naboru

