Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja
kryterium

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

Uszczegółowienie kryterium/Sposób oceny
Ocena punktowa

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno Informacje zawarte we Kryterium
– doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w wniosku o dofinansowanie techniczne
Kryterium
biurze LGD do ocenianego wniosku:
Informacja
zostanie ogólne
na
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w zweryfikowana
podstawie
rejestru
biurze LGD i spotkań konsultacyjno – doradczych
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w
grupowym konsultacyjno –
biurze LGD lub spotkań konsultacyjno doradczym, który zostanie
doradczych
przekazany na posiedzenie
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla Rady LGD.

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 [D4]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L7]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D9]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [D6]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę

kryterium

Z komentarzem [L8]: Doprecyzowanie zapisu

Maksymalna ocena - 10 pkt.

Z komentarzem [L5]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM

o dofinansowanie.
2.

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,
- ludzi młodych do 34 roku
życia,

Wnioskodawca rozpoczynający lub rozwijający
działalność gospodarczą załączył dokument
potwierdzający
przynależność
do
grupy
defaworyzowanej:
- 10 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie

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

*dot.

Firm
rozpoczynają
cych
lub
rozwijających
działalność
Kryterium
ogólne

Maksymalna ocena 10 pkt.

Z komentarzem [L12]: Usunięty zapis z uwagi na rozbieżność
wskazanych naborów
Z komentarzem [L10]: Uszczegółowiony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [P13]: Zmieniono na „kryterium ogólne”.
Usunięto „dot. firm rozpoczynających lub rozwijających działalność
gospodarczą”

- osób powyżej 50 roku życia
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".
3.

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

Z komentarzem [L11]: Uszczegółowiono zapis w oparciu o LSR

Informacje
wniosku o

zawarte

we Kryterium
techniczne
Kryterium

Z komentarzem [L14]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

pozarządowej

4.

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
lokalnych zasobów zakładające
wykorzystanie
lokalnych zasobów obszaru
objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Lokalne zasoby ludzkie,
surowcowe,
gospodarcze i inne. 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

- 10 pkt. - Tak

dofinansowanie

- 0 pkt. - Nie

wraz z załącznikami

Maksymalna ocena 10 pkt.

(potwierdzenie
członkostwie).

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

Z komentarzem [D15]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D22]: Usunięto zapis „-” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”

o

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z Weryfikacja
zapisów
uwzględnieniem załączników) zamieścił informację zawartych we wniosku o
o realizacji operacji wskazującej na:
dofinansowanie
- 5 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych zasobów –
wraz z załącznikami.
i/lub
- 10 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej Krasna
Chata

ogólne

Z komentarzem [D19]: Zmieniono liczbę przyznanych pkt.

Z komentarzem [L16]: Wykreślenie zapisu celem usprawnienia
przeprowadzonego naboru
Z komentarzem [L17]: Usunięcie lokalnych zasobów, które są
mniej istotne dla danego naboru
Z komentarzem [D20]: Zmieniono liczbę przyznanych pkt.
Z komentarzem [L21]: Uszczególowienie zapisu

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
5.

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

Z komentarzem [L18]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o LSR

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.
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
Maksymalna ocena 10 pkt.

we Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z § 2
ust. 1 pkt. 2
lit a, b, c
Rozporządze
nia
LSR
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D24]: Wstawienie doprecyzowanego zapisu
„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne”

Z komentarzem [D25]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L23]: Dodany zapis w oparciu o LSR

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
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

6.

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 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;
-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

Realizacja
operacji
spowoduje
utworzenie, Informacje
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
wniosku o

zawarte

we Kryterium
dotyczy
zakresu
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy
dofinansowanie
operacji z § 2
ust. 1 pkt. 2
- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie lit. a, b, c
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy załączników do wniosku – Rozporządze
nia
LSR
oświadczenie
defaworyzowanej / w przeliczeniu na pełny etat
Wnioskodawcy
Kryterium
Maksymalna ocena 20 pkt
ogólne

Z komentarzem [D27]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

7.

Zaplanowane
działania
informacyjne
i promocyjne
źródłach
finansowania

miejsc pracy.
Preferencja dla operacji, w
których zaplanowano działania
informacyjne oraz promocyjne
o źródłach finansowania
o operacji. Kryterium różnicujące
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

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

- 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 [L29]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla
kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
Operacja
przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony

Kryterium preferuje operacje,
które bezpośrednio przyczynią
się do ochrony środowiska lub
/ i klimatu lub pośrednio
uwzględnia
technologie
wpływające na oszczędność
energii lub ograniczenie emisji

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

Z komentarzem [D30]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L28]: 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

8.

Z komentarzem [L26]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

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

środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

9.

Wniosek jest
kompletny i zawiera
wszystkie wymagane
załączniki

szkodliwych
substancji). - 0 pkt. – nie
Punktowane będą operacje
zawierające
elementy Maksymalna ocena 10 pkt
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.
Preferowane będą wnioski na
operacje, zawierające komplet
wszystkich
wymaganych
załączników do wniosku o
wsparcie. Kryterium podyktowane

Wnioskodawca do wniosku załączył komplet wszystkich
wymaganych załączników :
10 pkt. Tak- 0 pkt Nie.

Wnioskodawcy

Informacje zawarte we
wniosku o dofinansowanie
wraz z załącznikami

Z komentarzem [D31]: Dodany zapis „Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy” pozwalający
na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

Kryterium
techniczne

dążeniem do jak najlepszej Maksymalna ocena 10 pkt.
jakości wniosków, sprawnego
funkcjonowania biura i Rady,
oceny większej ilości wniosków
przy zachowaniu tego samego
czasu na ocenę, skrócenie czasu
oceny
wniosków
o
dofinansowanie.
10.

Kryterium techniczne. Kryterium
preferuje operacje, w których
przewidziano wkład własny na
poziomie
przekraczającym
Operacja zakłada
intensywność pomocy ze względu
wkład własny
wnioskodawcy
na
duże
zainteresowanie
przekraczający
pozyskaniem środków w zakresie
intensywność pomocy rozwijania
działalności
przy
ograniczonych
środkach
zabezpieczonych na ten cel.

Z komentarzem [a32]: wykreślenie kryterium w drodze
konsultacji spolecznych

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

Informacje
wniosku o

Tak - 10 5 pkt.

wraz z załącznikami.

Nie - 0 pkt.

zawarte

dofinansowanie

we Kryterium
techniczne.
Dot.
firm
rozwijających
działalność

Z komentarzem [L33]: Usunięty zapis

Z komentarzem [L35]: Usuniety zapis

Kryterium
ogólne

Maksymalna ocena – 10 5 pkt.

Z komentarzem [a34]: zmiana punktacji dokonana w drodze
konsultacji spolecznych

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

105

Minimalna liczba punktów w ocenie:

63

Z komentarzem [D36]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru
Z komentarzem [D37]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw (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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja
kryterium

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

Uszczegółowienie kryterium/Sposób oceny
Ocena punktowa

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno Informacje zawarte we Kryterium
– doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w wniosku o dofinansowanie techniczne
Kryterium
biurze LGD do ocenianego wniosku:
Informacja
zostanie ogólne
na
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w zweryfikowana
podstawie
rejestru
biurze LGD i spotkań konsultacyjno – doradczych
doradztwa
oraz
listy
obecności na spotkaniu
5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w
grupowym konsultacyjno –
biurze LGD lub spotkań konsultacyjno doradczym, który zostanie
doradczych
przekazany na posiedzenie
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla Rady LGD.

Z komentarzem [D38]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D39]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D40]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D41]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L44]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D46]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [D43]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę

kryterium

Z komentarzem [L45]: Doprecyzowanie zapisu

Maksymalna ocena - 10 pkt.

Z komentarzem [L42]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM

oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie.
2.

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,
- ludzi młodych do 34 roku
życia,

Wnioskodawca rozpoczynający lub rozwijający
działalność gospodarczą załączył dokument
potwierdzający
przynależność
do
grupy
defaworyzowanej:
- 10 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie

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

*dot.

Firm
rozpoczynają
cych
lub
rozwijających
działalność
Kryterium
ogólne

Maksymalna ocena 10 pkt.

Z komentarzem [L49]: Usunięty zapis z uwagi na rozbieżność
wskazanych naborów
Z komentarzem [L47]: Uszczegółowiony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [P50]: Zmieniono na „kryterium ogólne”.
Usunięto „dot. firm rozpoczynających lub rozwijających działalność
gospodarczą”

- osób powyżej 50 roku życia
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".
3.

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

Z komentarzem [L48]: Uszczegółowiono zapis w oparciu o LSR

Informacje
wniosku o

zawarte

we Kryterium
techniczne

Z komentarzem [L51]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

organizacji
pozarządowej

4.

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
lokalnych zasobów zakładające
wykorzystanie
lokalnych zasobów obszaru
objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Lokalne zasoby ludzkie,
surowcowe,
gospodarcze i inne. 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

o członkostwie w organizacji pozarządowej:

dofinansowanie

- 10 pkt. - Tak

wraz z załącznikami

- 0 pkt. - Nie

(potwierdzenie
członkostwie).

Maksymalna ocena 10 pkt.

Kryterium
ogólne
o

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z Weryfikacja
zapisów
uwzględnieniem załączników) zamieścił informację zawartych we wniosku o
o realizacji operacji wskazującej na:
dofinansowanie
- 5 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych zasobów –
wraz z załącznikami.
i/lub
- 10 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.

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

Kryterium
ogólne

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

Z komentarzem [D56]: Zmieniono liczbę przyznanych pkt.

Z komentarzem [L53]: Wykreślenie zapisu celem usprawnienia
przeprowadzonego naboru
Z komentarzem [L54]: Usunięcie lokalnych zasobów, które są
mniej istotne dla danego naboru
Z komentarzem [D57]: Zmieniono liczbę przyznanych pkt.
Z komentarzem [L58]: Uszczególowienie zapisu

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
5.

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

Z komentarzem [L55]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o LSR

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.
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
Maksymalna ocena 10 pkt.

we Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z § 2
ust. 1 pkt. 2
lit a, b, c
Rozporządze
nia
LSR
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D61]: Wstawienie doprecyzowanego zapisu
„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne”

Z komentarzem [D62]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L60]: Dodany zapis w oparciu o LSR

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
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

6.

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 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;
-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

Realizacja
operacji
spowoduje
utworzenie, Informacje
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
wniosku o

zawarte

we Kryterium
dotyczy
zakresu
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy
dofinansowanie
operacji z § 2
ust. 1 pkt. 2
- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie lit. a, b, c
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy załączników do wniosku – Rozporządze
nia
LSR
oświadczenie
defaworyzowanej / w przeliczeniu na pełny etat
Wnioskodawcy
Kryterium
Maksymalna ocena 20 pkt
ogólne

Z komentarzem [D64]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

7.

Zaplanowane
działania
informacyjne
i promocyjne
źródłach
finansowania

wskaźników dotyczących nowych
miejsc pracy.
Preferencja dla operacji, w
których zaplanowano działania
informacyjne oraz promocyjne
o źródłach finansowania
o operacji. Kryterium różnicujące
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

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

- 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 [L66]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla
kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
Operacja
przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie

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

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

Z komentarzem [D67]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L65]: 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

8.

Z komentarzem [L63]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

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

ochrony
środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

9.

energii lub ograniczenie emisji - 10 pkt. - tak
szkodliwych
substancji).
Punktowane będą operacje - 0 pkt. – nie
zawierające
elementy
Maksymalna ocena 10 pkt
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.

Okres
realizacji Kryterium preferuje operacje,
operacji
które będą realizowane krócej
niż 12 miesięcy.

oświadczenie
Wnioskodawcy

Okres realizacji operacji będzie krótszy niż 12 Informacje zawarte
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wniosku o
wsparcie:
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak

Z komentarzem [D68]: Dodany zapis „Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy” pozwalający
na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

we Kryterium
szczegółowe

Z komentarzem [D69]: Dodane kryterium.

wraz z załącznikami.
- 0 pkt. – termin realizacji jest dłuższy niż 12
miesięcy
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
Maksymalna ocena 10 pkt.
oświadczenie
Wnioskodawcy
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

110

Minimalna liczba punktów w ocenie:

66

Z komentarzem [D70]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru
Z komentarzem [D71]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja kryterium

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

Uszczegółowienie
Źródło danych/ Rodzaj
dokumentów
kryterium/Sposób oceny Ocena
punktowa
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje
zawarte
we
konsultacyjno – doradczych lub/i wniosku o dofinansowanie
doradztwa indywidualnego w biurze
Informacja
zostanie
LGD do ocenianego wniosku:
zweryfikowana na podstawie
rejestru doradztwa oraz listy
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
obecności
na
spotkaniu
indywidualnego w biurze LGD i
grupowym konsultacyjno –
spotkań konsultacyjno – doradczych
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
- 5 pkt - korzystał z doradztwa
Rady LGD.
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena - 10 pkt.

Uwagi
Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D72]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D73]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D74]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D75]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L78]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D80]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L79]: Doprecyzowanie zapisu

Z komentarzem [D77]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę
Z komentarzem [L76]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM

o dofinansowanie.
2.

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,

Wnioskodawca rozpoczynający lub
rozwijający działalność gospodarczą
załączył dokument potwierdzający
przynależność
do
grupy
defaworyzowanej:
- 10 pkt. – tak

- ludzi młodych do 34 roku życia,

- 0 pkt. – nie

- osób powyżej 50 roku życia

Maksymalna ocena 10 pkt.

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

*dot.

Firm
rozpoczynają
cych
lub
rozwijającyc
h działalność
Kryterium
ogólne

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".
3.

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

Z komentarzem [L83]: Usunięty zapis z uwagi na rozbieżność
wskazanych naborów
Z komentarzem [L81]: Uszczegółowiony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [P84]: Zmieniono na „kryterium ogólne”.
Usunięto „dot. firm rozpoczynających lub rozwijających działalność
gospodarczą”

Z komentarzem [L82]: Uszczegółowiono zapis w oparciu o LSR

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

Informacje
wniosku o

zawarte

dofinansowanie
wraz z załącznikami

we

Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L85]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [D86]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

4.

5.

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, gospodarcze i inne.
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
Operacja

zakłada Kryterium podyktowane dążeniem LGD

- 10 pkt. - Tak

(potwierdzenie
członkostwie).

- 0 pkt. - Nie

o

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o Weryfikacja
zapisów
dofinansowanie (z uwzględnieniem zawartych we wniosku o
załączników) zamieścił informację o
dofinansowanie
realizacji operacji wskazującej na:

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D93]: Usunięto zapis „-” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”

- 5 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych wraz z załącznikami.
zasobów –i/lub

Z komentarzem [L87]: Wykreślenie zapisu celem usprawnienia
przeprowadzonego naboru

- 10 5 pkt. - wykorzystanie marki
lokalnej Krasna Chata

Z komentarzem [D90]: Zmieniono liczbę przyznanych pkt.

Z komentarzem [L88]: Usunięcie lokalnych zasobów, które są
mniej istotne dla danego naboru

Z komentarzem [D91]: Zmieniono liczbę przyznanych pkt.

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

Z komentarzem [L92]: Uszczególowienie zapisu

Maksymalna ocena 15 pkt.

Z komentarzem [L89]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o LSR

Wnioskodawca

we

wniosku

o Informacje

zawarte

we

Kryterium

rozwiązania
innowacyjne

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.

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
organizacyjnych
w
zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów

Innowacyjność zostanie uznana - 0 pkt. - operacja nie zakłada
wówczas, jeśli beneficjent oświadczy, rozwiązań innowacyjnych
że innowacyjny produkt lub usługa
nie jest oferowany na terenie LGD, Maksymalna ocena 10 pkt.
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

dotyczy
zakresu
operacji z § 2
ust. 1 pkt. 2
lit a, b, c
Rozporządze
nia
LSR
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D95]: Wstawienie doprecyzowanego zapisu
„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne”
Z komentarzem [D96]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L94]: Dodany zapis w oparciu o LSR

6.

Tworzenie
miejsc pracy

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
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

Realizacja
operacji
spowoduje Informacje
zawarte
utworzenie,
wniosku o
w przeliczeniu na pełne etaty
dofinansowanie
średnioroczne:
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy

we

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z § 2
ust. 1 pkt. 2
wraz
z
załącznikami.
Weryfikacja na podstawie lit. a, b, c
załączników do wniosku – Rozporządze

7.

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.
Zaplanowane działania Preferencja dla operacji, w których
informacyjne
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.

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

oświadczenie Wnioskodawcy

nia
LSR
Kryterium
ogólne

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy
defaworyzowanej / w przeliczeniu
na pełny etat

Z komentarzem [D98]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Maksymalna ocena 20 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, 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

wraz z załącznikami

Z komentarzem [L97]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D101]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L99]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

Z komentarzem [L100]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

informację o LGD na stronie
internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
8.

Operacja
przewiduje
zastosowanie rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom klimatycznym

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 stosowania OZE.
Kryterium wspomaga osiągnięcie
celów
przekrojowych
PROW.

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
Maksymalna ocena 10 pkt

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

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D102]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

Kryterium adekwatne do wskaźnika
rezultatu
związanego z ochroną
klimatu i środowiska.
9.

10.

Okres realizacji operacji

Wnioskodawca będzie
korzystał z inkubatora
przetwarzającego
produkty rolne

Kryterium preferuje operacje, które
będą realizowane krócej niż 12
miesięcy.

Okres realizacji operacji będzie Informacje
zawarte
we Kryterium
krótszy niż 12 miesięcy liczony od wniosku o
szczegółowe
daty podpisania umowy na wsparcie:
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak
wraz z załącznikami.
- 0 pkt. – termin realizacji jest
dłuższy niż 12 miesięcy
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
Maksymalna ocena 10 pkt.
oświadczenie Wnioskodawcy

Kryterium
preferuje Operacja w opisie przewiduje Indywidualna na podstawie
wnioskodawców,
którzy
będą wykorzystanie
inkubatora oświadczenia wnioskodawcy
korzystali z Inkubatora Przetwórstwa przetwarzającego produkty rolne:
Lokalnego.
- 15 pkt. – tak

Kryterium
szczegółowe

Z komentarzem [D103]: Dodane kryterium.

Z komentarzem [P104]: Dodane kryterium

- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 15 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

125

Minimalna liczba punktów w ocenie:

75

Z komentarzem [L105]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru
Z komentarzem [L106]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

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
Lp.

1.

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

Uzasadnienie Definicja kryterium
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.

Uszczegółowienie
Źródło danych/ Rodzaj
dokumentów
kryterium/Sposób oceny Ocena
punktowa
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje
zawarte
we
konsultacyjno – doradczych lub/i wniosku o dofinansowanie
doradztwa indywidualnego w biurze
Informacja
zostanie
LGD do ocenianego wniosku:
zweryfikowana na podstawie
rejestru doradztwa oraz listy
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
obecności na spotkaniu
indywidualnego w biurze LGD i
grupowym konsultacyjno –
spotkań konsultacyjno – doradczych
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
5 pkt. - korzystał z doradztwa
Rady LGD.
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Maksymalna ocena - 10 pkt.

Uwagi
Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D107]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D108]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D109]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D110]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L113]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D115]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L114]: Doprecyzowanie zapisu

Z komentarzem [D112]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę
Z komentarzem [L111]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM

2.

3.

4.

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

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

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

Operacja
wykorzystanie
zasobów

zakłada Preferowane
będą
lokalnych operacje/działalności
zakładające
wykorzystanie lokalnych zasobów
obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju. Lokalne zasoby - ludzkie,
surowcowe, gospodarcze i inne.
Kryterium
obejmuje
wsparcie
wyłącznie dla działalności, które
przewidują rozwój przetwórstwa na
obszarze LSR. Przyznanie punktów w

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

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

- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie

Informacje
wniosku o

zawarte

we

dofinansowanie

- 10 5 pkt. - wykorzystanie marki

Z komentarzem [D117]: Usunięto zapis „Kryterium nd.
Podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [L116]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [L118]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [D119]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

o

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o Weryfikacja
zapisów
dofinansowanie (z uwzględnieniem zawartych we wniosku o
załączników) zamieścił informację o
dofinansowanie
realizacji operacji wskazującej na:
- 5 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych wraz z załącznikami.
zasobów –i/lub

Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami
(potwierdzenie
członkostwie).

Kryterium
nd.
Podejmow
ania
i
rozwoju
działalnośc
i
gospodarcz
ej
Kryterium
ogólne

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D126]: Usunięto zapis „-” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”

Z komentarzem [L120]: Wykreślenie zapisu celem
usprawnienia przeprowadzonego naboru
Z komentarzem [L121]: Usunięcie lokalnych zasobów, które są
mniej istotne dla danego naboru
Z komentarzem [D123]: Zmieniono liczbę przyznanych pkt.
Z komentarzem [D124]: Zmieniono liczbę przyznanych pkt.

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
5.

Operacja
zakłada Kryterium podyktowane dążeniem LGD
rozwiązania innowacyjne
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.
Innowacyjność

zostanie

uznana

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

Z komentarzem [L125]: Uszczególowienie zapisu

Maksymalna ocena 15 pkt.

Z komentarzem [L122]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
LSR

Wnioskodawca we wniosku o Informacje
zawarte
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
organizacyjnych
w
zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów

we

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §
2 ust. 1
pkt. 2 lit a,
b,
c
Rozporząd
zenia LSR
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D128]: Wstawienie doprecyzowanego zapisu
„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne”

Z komentarzem [D129]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L127]: Dodany zapis w oparciu o LSR

wówczas, jeśli beneficjent oświadczy, - 0 pkt. - operacja nie zakłada
że innowacyjny produkt lub usługa rozwiązań innowacyjnych
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 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

6.

7.

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

Realizacja
operacji
spowoduje Informacje
zawarte
we
utworzenie, w przeliczeniu na pełne wniosku o
etaty 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 Wnioskodawcy
defaworyzowanej / w przeliczeniu na
pełny etat
Maksymalna ocena 20 pkt

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

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §
2 ust. 1
pkt. 2 lit. a,
b,
c
Rozporząd
zenia LSR
Kryterium
ogólne

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

Z komentarzem [D131]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L130]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D134]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

do wzrostu rozpoznawalności LGD
na obszarze wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju.

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

Z komentarzem [L132]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

- 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 [L133]: 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.

Operacja
przewiduje
zastosowanie rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania

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

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

Informacje
zawarte
we
wniosku o dofinansowanie
wraz z załącznikami
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –

Kryterium
ogólne

zmianom klimatycznym

9.

10.

Okres realizacji operacji

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.

klimatycznym:

oświadczenie Wnioskodawcy

Z komentarzem [D135]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

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

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

Liczba
podmiotów Kryterium preferuje większą liczbę
korzystających
z podmiotów, które po uruchomieniu

Wnioskodawca
podmiotów

wskazuje
liczbę Indywidualna na podstawie
korzystających oświadczenia wnioskodawcy

Kryterium
szczegóło

Z komentarzem [D136]: Dodane kryterium.

inkubatora

inkubatora, będą wytwarzać produkty z inkubatora:
w oparciu o utworzoną infrastrukturę.
- 15 pkt. – min. 6 podmiotów

we

Z komentarzem [D137]: Dodane kryterium

Kryterium
szczegóło
we

Z komentarzem [D138]: Dodane kryterium

gospodarczych,
- 0 pkt. – poniżej 6 podmiotów
gospodarczych
Maksymalna ocena 15 pkt
11.

Operacja
zakłada
utworzenie dodatkowego
wsparcia dla podmiotów
korzystających
z
inkubatora w zakresie:

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
doradczego
w
dziedzinie
towaroznawstwa
(technologia
przetwórstwa, warunki higienicznosanitarne)

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

rynków

zbytu,

instrumentów

promocyjnych )
- 5 pkt - wsparcia doradczego w
zakresie technologii przetwórstwa,
warunków higieniczno – sanitarnych
- –0 pkt - Operacja nie zakłada w/w
wsparcia

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

Maksymalna ocena 15 pkt.
140

Z komentarzem [L139]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru

Minimalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

84

Z komentarzem [L140]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
1.6 Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata

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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja kryterium

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.

Uszczegółowienie
Źródło danych/ Rodzaj
dokumentów
kryterium/Sposób oceny Ocena
punktowa
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje zawarte we
konsultacyjno – doradczych lub/i wniosku o dofinansowanie
doradztwa indywidualnego w biurze
Informacja
zostanie
LGD do ocenianego wniosku:
zweryfikowana
na
podstawie
rejestru
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
doradztwa
oraz
listy
indywidualnego w biurze LGD i
obecności na spotkaniu
spotkań konsultacyjno – doradczych
grupowym konsultacyjno –
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.

doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

Uwagi
Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D141]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D142]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D143]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D144]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L147]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D149]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L145]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM
Z komentarzem [L148]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [D146]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę

2.

3.

4.

Wnioskodawca
Organizacją
Pozarządową

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
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 LGD do jak
rozwiązania
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

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników)
wykaże,
iż
jest
organizacją pozarządową
- 10 pkt. – tak

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

- 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

Informacje
wniosku o

zawarte

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

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.
– 10 pkt. - Operacja zakłada
rozwiązania innowacyjne w zakresie
wprowadzenia na obszarze LGD
nowych lub ulepszonych usług a także

we Kryterium
techniczne

dofinansowanie

(potwierdzenie
członkostwie).

Kryterium
nd.
Podejmow
ania
i
rozwoju
działalnośc
i
gospodarcz
ej
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L150]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D151]: Usunięto zapis „Kryterium nd.
Podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [L152]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D153]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

o

we Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §
2 ust. 1
pkt. 2 lit a,
b,
c
Rozporząd
zenia LSR
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D155]: Wstawienie doprecyzowanego zapisu
„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne”
Z komentarzem [D156]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

na innowacje.

nowatorskich
rozwiązań
organizacyjnych
w
zakresie
Innowacyjność zostanie uznana wówczas, wykorzystania lokalnych zasobów
jeśli beneficjent oświadczy, że innowacyjny
produkt lub usługa nie jest oferowany na - 0 pkt. - operacja nie zakłada
terenie LGD, pod warunkiem jednak, że rozwiązań innowacyjnych
oświadczenie to jest udokumentowane
opinią o innowacyjności, która została Maksymalna ocena 10 pkt.
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
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.

Z komentarzem [L154]: Dodany zapis w oparciu o LSR

5.

6.

Operacja przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

Okres

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

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

realizacji Kryterium preferuje operacje, które będą Okres realizacji operacji będzie krótszy

Informacje

zawarte

we Kryterium

Z komentarzem [D157]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

operacji

realizowane krócej niż 12 miesięcy.

niż 12 miesięcy liczony od daty
podpisania umowy na wsparcie:
- 10 pkt.– tak
- 0 pkt. – termin realizacji jest dłuższy
niż 12 miesięcy
Maksymalna ocena 10 pkt.

7.

Stworzenie systemu
certyfikacji
produktów i usług
lokalnych

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:

wniosku o
dofinansowanie

szczegółow
e

Z komentarzem [D158]: Dodane kryterium.

Kryterium
szczegółow
e

Z komentarzem [D159]: Dodane kryterium

Kryterium
szczegółow
e

Z komentarzem [D160]: Dodane kryterium

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

operacji Indywidualna na podstawie
systemu oświadczenia
wnioskodawcy

- 15 pkt. - Projekt zakłada certyfikację
min. 3 usług lub produktów lokalnych
- 0 pkt. - Projekt nie zakłada
certyfikacji

produktów

lub

usług

lokalnych
Maksymalna ocena 15 pkt
8.

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
operacji działania promujące lokalną oświadczenia
markę:
wnioskodawcy
- 15 pkt. - Projekt zakłada stworzenie
strategii rozwoju i promocji marki oraz
wdrożenie

min.

10

instrumentów

promocyjnych
- 5 pkt. - Projekt zakłada stworzenie
strategii rozwoju i promocji marki oraz
wdrożenie

min.

5

instrumentów

promocyjnych
- 0 pkt. - Projekt nie zakłada żadnego
z powyższych działań
Maksymalna ocena. 15 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

90

Minimalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

54

Z komentarzem [D161]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru
Z komentarzem [D162]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja kryterium

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.

Uszczegółowienie
Źródło danych/ Rodzaj
dokumentów
kryterium/Sposób oceny Ocena
punktowa
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje zawarte we
konsultacyjno – doradczych lub/i wniosku o dofinansowanie
doradztwa indywidualnego w biurze
Informacja
zostanie
LGD do ocenianego wniosku:
zweryfikowana
na
podstawie
rejestru
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
doradztwa
oraz
listy
indywidualnego w biurze LGD i
obecności na spotkaniu
spotkań konsultacyjno – doradczych
grupowym konsultacyjno –
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.

doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

Uwagi
Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D163]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D164]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D165]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D166]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L169]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D171]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L167]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM
Z komentarzem [L170]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [D168]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę

2.

3.

4.

Wnioskodawca
Organizacją
Pozarządową

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
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 rozwój
ogólnodostępnej
i
niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej
i kulturalnej obszaru

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

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników)
wykaże,
iż
jest
organizacją pozarządową
- 10 pkt. – tak

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

- 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.
Operacja zakłada rozwój
ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
obszaru:
– 10 pkt. - Tak
– 0 pkt. - Nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje
wniosku o

zawarte

we Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami
(potwierdzenie
członkostwie).

Informacje
wniosku o

zawarte

dofinansowanie
wraz z załącznikami

Kryterium
nd.
Podejmow
ania
i
rozwoju
działalnośc
i
gospodarcz
ej
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L172]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D173]: Usunięto zapis „Kryterium nd.
Podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [L174]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D175]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

o

we Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §

2 ust. 1
pkt.
6
Rozporza
dzenie
LSR
Kryterium

Z komentarzem [L176]: Zapis usunięty z uwagi na
katalogowanie konkretnych naborów

turystycznej i rekreacyjnej

5.

6.

Operacje w ramach
wniosku
są
dedykowane grupom
defaworyzowanym

Operacja przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania

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. 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.

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:

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

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

- 5 pkt. - osób bezrobotnych
- 5 pkt. - ludzi młodych do 34 r. ż.

ogólne

Z komentarzem [D177]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Kryterium
nie
dt.
Podejmow
ania
i
rozwoju
działanosci
gospodarcz
ej

Z komentarzem [L178]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Kryterium
ogólne

- 5 pkt. – osób powyżej 50 roku życia
- 0 pkt. – nie spełniono warunków
określonych dla kryterium

Z komentarzem [L180]: Usunięcie zapisu z uwagi na rozbicie
poszczególnych naborów i dostosowanie kryteriów.

Maksymalna ocena 15 pkt.

Z komentarzem [L179]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
LSR

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

zmianom
klimatycznym

7.

8.

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

Operacja zakłada

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.

klimatycznym:

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

Wnioskodawca we wniosku zamieścił
informację o realizowanej operacji w
miejscowości zamieszkałej przez mniej
niż 5 tys. mieszkańców:

Preferowane

będą

Wnioskodawcy

Z komentarzem [D181]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

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

- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie
Maksymalna ocena – 10 pkt.

operacje/działalności Wnioskodawca we wniosku o

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

Informacje

zawarte

we Kryterium

Z komentarzem [D182]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

wykorzystanie
lokalnych zasobów

9.

Zaplanowane działania
informacyjne i
promocyjne o źródłach
finansowania operacji

zakładające wykorzystanie lokalnych zasobów
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
Lokalne zasoby - ludzkie, surowcowe,
gospodarcze i inne. 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

dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
realizacji operacji wskazującej na:

Kryterium techniczne. 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:

- –5 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych
zasobów i/lub
- 10 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej
Krasna Chata

wniosku o dofinansowanie
wraz z załącznikami

ogólne

Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku –
oświadczenie
Wnioskodawcy

Z komentarzem [L183]: Usuniety zapis
Z komentarzem [L184]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [D189]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium
Z komentarzem [L186]: Zmiana przyznanej punktacji

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

Z komentarzem [L187]: Zmiana przyznawanej punktacji

Z komentarzem [L188]: Uszczegółowienie zapisu
Z komentarzem [a185]: zgodnie z instrukcją do wypełniania
karty oceny wniosku

Maksymalna ocena 15 pkt.

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

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

Z komentarzem [L190]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D197]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [a191]: doprecyzowanie zapisów
Z komentarzem [L192]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

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

Z komentarzem [a193]: doprecyzowanie zapisów
Z komentarzem [L194R193]:

- 5 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania
zawierającą logo i informację o LGD na
stronie internetowej grantobiorcy
(wnioskodawcy)

Z komentarzem [L195]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

Z komentarzem [a196]: doprecyzowanie zapisów

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Max. ocena 15 pkt.
10.

Wniosek jest kompletny i
zawiera wszystkie
wymagane załączniki

Preferowane będą wnioski na operacje,
zawierające komplet wszystkich wymaganych
załączników do wniosku o wsparcie. Kryterium
podyktowane dążeniem do jak najlepszej
jakości wniosków, sprawnego funkcjonowania
biura i Rady, oceny większej ilości wniosków
przy zachowaniu tego samego czasu na
ocenę, skrócenie czasu oceny wniosków o
dofinansowanie.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

Wnioskodawca do wniosku załączył
komplet wszystkich wymaganych
załączników :

Informacje zawarte we
wniosku o dofinansowanie
wraz z załącznikami

Kryterium
techniczne

10 pkt. Tak- 0 pkt Nie.
Maksymalna ocena 10 pkt.
105

Z komentarzem [a199]: wykreślenie kryterium w drodze
konsultacji spolecznych
Z komentarzem [D198]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru

Minimalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

63

Z komentarzem [D200]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja
kryterium

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

Uszczegółowienie kryterium/Sposób
oceny Ocena punktowa

Źródło danych/ Rodzaj
Uwagi
dokumentów
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje zawarte we Kryterium
konsultacyjno
–
doradczych
lub/i wniosku o dofinansowanie techniczne
Kryterium
doradztwa indywidualnego w biurze LGD
Informacja
zostanie ogólne
do ocenianego wniosku:
zweryfikowana
na
podstawie
rejestru
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
doradztwa
oraz
listy
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
obecności na spotkaniu
konsultacyjno – doradczych
grupowym konsultacyjno –
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.

doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

Z komentarzem [D201]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D202]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D203]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D204]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L207]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D209]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L208]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [D206]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę
Z komentarzem [L205]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM

oceny formalnej wniosków
o dofinansowanie.
2.

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
działalności przy ograniczonych
środkach zabezpieczonych na ten
cel.

Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte we
dofinansowanie
(z
uwzględnieniem wniosku o dofinansowanie
załączników) zamieścił informację o wraz z załącznikami.
wysokości
wkładu
własnego
przewyższającego intensywność pomocy
minimum o 5%:
- 10 5 pkt. – tak

Kryterium
ogólne

- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 5 pkt.

3.

Wnioskodawca jest osobą Powiązanie z diagnozą i analizą
z grupy defaworyzowanej
SWOT, kierowanie wsparcia do
grup
defaworyzowanych.
Operacja przewiduje wsparcie
osób ze zdefiniowanych w LSR
grup
defaworyzowanych
tj.:
- osób bezrobotnych,
- ludzi młodych do 34 roku życia,
- osób powyżej 50 roku życia
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

Wnioskodawca
rozpoczynający
lub
rozwijający
działalność
gospodarczą
załączył
dokument
potwierdzający
przynależność do grupy defaworyzowanej:
- 10 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie
Maksymalna ocena 10 pkt.

Kryterium
techniczni
czne *dot.
firm
rozwijając
ych
działalność

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

*dot.

Firm
rozpoczyna
jących lub
rozwijający
ch
działalność
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D212]: Usunięto zapis „Kryterium
techniczniczne *dot. firm rozwijających działalność” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [D210]: Zmieniona liczba punktów możliwa do
uzyskania na skutek przeprowadzonych i zaakceptowanych przez
lokalną społeczność, konsultacji lokalnych.
Z komentarzem [D211]: Zmieniono szyk zapisu przyznawanej
punktacji
Z komentarzem [L215]: Usunięty zapis z uwagi na rozbieżność
wskazanych naborów
Z komentarzem [L213]: Uszczegółowiony zapis w oparciu o
LSR
Z komentarzem [P216]: Zmieniono na „kryterium ogólne”.
Usunięto „dot. firm rozpoczynających lub rozwijających działalność
gospodarczą”

bezrobotne,
chcące
założyć
działalność gospodarczą, będą
premiowane
tym
kryterium.
Wszystkie kryteria w sektorze
przedsiębiorczości adekwatne są do
wskaźnika
rezultatu
"liczba
nowoutworzonych miejsc pracy".
4.

5.

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 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

Z komentarzem [L214]: Uszczegółowiono zapis w oparciu o
LSR

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

Informacje
wniosku o

zawarte

- 10 pkt. - Tak

wraz z załącznikami

- 0 pkt. - Nie

(potwierdzenie
członkostwie).

we Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L217]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [D218]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

o

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

we Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §
2 ust. 1
pkt. 2 lit a,
b,
c
Rozporząd
zenia LSR
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D220]: Wstawienie doprecyzowanego zapisu
„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne”
Z komentarzem [D221]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

PROW. Związane ze wskaźnikiem
Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje.

lokalnych zasobów
- 0 pkt. - operacja nie zakłada rozwiązań
innowacyjnych

Innowacyjność zostanie uznana
wówczas,
jeśli
beneficjent Maksymalna ocena 10 pkt.
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 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

Z komentarzem [L219]: Dodany zapis w oparciu o LSR

6.

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
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; -

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, Informacje zawarte we
w
przeliczeniu
na
pełne
etaty wniosku o
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

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z §
2 ust. 1
pkt. 2 lit. a,
b,
c
Rozporząd
zenia LSR
Kryterium

Z komentarzem [D223]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

7.

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

Maksymalna ocena 20 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, 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
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków

ogólne

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

Z komentarzem [L222]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D226]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L224]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

Z komentarzem [L225]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

określonych dla kryterium
Maksymalna ocena 15 pkt.
8.

Operacja
przewiduje
zastosowanie rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom klimatycznym

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
stosowania OZE. Kryterium
wspomaga osiągnięcie celów
przekrojowych
PROW.
Kryterium
adekwatne
do
wskaźnika rezultatu związanego z

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
Maksymalna ocena 10 pkt

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

Z komentarzem [D227]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

ochroną klimatu i środowiska.
9.

10.

Okres realizacji operacji

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

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

tworzenia

przedsiębiorstw

Kryterium
szczegółow
e

Z komentarzem [D228]: Dodane kryterium.

Z komentarzem [D229]: Dodane kryterium

w

branży turystycznej,
- 0 pkt. – pozostałe
Maksymalna ocena 20 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

120

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

72

Z komentarzem [D230]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru
Z komentarzem [D231]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja kryterium

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

Uszczegółowienie kryterium/Sposób
oceny Ocena punktowa

Źródło danych/
Uwagi
Rodzaj dokumentów
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje zawarte we Kryterium
konsultacyjno – doradczych lub/i wniosku
o techniczne
Kryterium
doradztwa indywidualnego w biurze LGD dofinansowanie
ogólne
do ocenianego wniosku:
Informacja
zostanie
zweryfikowana
na
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
podstawie
rejestru
indywidualnego w biurze LGD i spotkań
doradztwa oraz listy
konsultacyjno – doradczych
obecności na spotkaniu
grupowym konsultacyjno
5 pkt. - korzystał z doradztwa
– doradczym, który
indywidualnego w biurze LGD lub
zostanie przekazany na
spotkań konsultacyjno - doradczych
posiedzenie Rady LGD.
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium

Z komentarzem [D232]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D233]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D234]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D235]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L238]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D240]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L236]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM
Z komentarzem [L239]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [D237]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę

wniosków
o dofinansowanie.
2.

3.

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 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.
Wnioskodawca
członkiem
organizacji
pozarządowej

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

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

- 10 pkt. - Tak

wraz z załącznikami

Kryterium
ogólne

- 0 pkt. - Nie

(potwierdzenie
członkostwie).

Z komentarzem [L241]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [D242]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

o

Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca
we
wniosku
o Informacje zawarte we
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
organizacyjnych w zakresie wykorzystania
lokalnych zasobów

Innowacyjność
zostanie
uznana - 0 pkt. - operacja nie zakłada rozwiązań
wówczas, jeśli beneficjent oświadczy, że innowacyjnych
innowacyjny produkt lub usługa nie jest
oferowany na terenie LGD, pod Maksymalna ocena 10 pkt.
warunkiem jednak, że oświadczenie to
jest udokumentowane opinią o
innowacyjności,
która
została
wystawiona wyłącznie przez: 1.

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z § 2
ust. 1 pkt. 2
lit a, b, c
Rozporządze
nia
LSR
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D244]: Wstawienie doprecyzowanego zapisu
„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne”
Z komentarzem [D245]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L243]: Dodany zapis w oparciu o LSR

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 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

4.

5.

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

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, Informacje zawarte we
w
przeliczeniu
na
pełne
etaty wniosku o
średnioroczne:
dofinansowanie
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy
wraz z załącznikami.
Weryfikacja na podstawie
- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
załączników do wniosku
oświadczenie
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy –
defaworyzowanej / w przeliczeniu na Wnioskodawcy
pełny etat

Kryterium
dotyczy
zakresu
operacji z § 2
ust. 1 pkt. 2
lit. a, b, c
Rozporządze
nia
LSR
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D247]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Maksymalna ocena 20 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, 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

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

Z komentarzem [L246]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D251]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L248]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji
Z komentarzem [D249]: Zmieniono szyk zapisu przyznawanej
punktacji

Z komentarzem [L250]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

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.
6.

Operacja przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

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

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
Maksymalna ocena 10 pkt

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

Z komentarzem [D252]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

posiadający bardzo dobre warunki do
stosowania OZE. Kryterium wspomaga
osiągnięcie
celów
przekrojowych
PROW. Kryterium adekwatne do
wskaźnika rezultatu
związanego z
ochroną klimatu i środowiska.
9.

8.

Okres
operacji

realizacji Kryterium preferuje operacje, które
będą realizowane krócej niż 12 miesięcy.

Okres realizacji operacji będzie krótszy niż Informacje zawarte we
12 miesięcy liczony od daty podpisania wniosku o
umowy na wsparcie:
dofinansowanie
- 10 pkt.– tak
wraz z załącznikami.
- 0 pkt. – termin realizacji jest dłuższy niż
12 miesięcy
Weryfikacja na podstawie
załączników do wniosku
Maksymalna ocena 10 pkt.
–
oświadczenie
Wnioskodawcy

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

tworzenia

przedsiębiorstw

Indywidualna
na
podstawie oświadczenia
wnioskodawcy

Kryterium
szczegółowe

Z komentarzem [D253]: Dodane kryterium.

Kryterium
szczegółowe

Z komentarzem [D254]: Dodane kryterium

w

branży turystycznej,
- 0 pkt. – pozostałe
Maksymalna ocena 20 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

105

Z komentarzem [D255]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

63

Z komentarzem [D256]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

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
Lp.

1.

2.

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

Uzasadnienie Definicja kryterium
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.

Uszczegółowienie
Źródło danych/ Rodzaj
dokumentów
kryterium/Sposób oceny Ocena
punktowa
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje zawarte we wniosku
konsultacyjno – doradczych lub/i o dofinansowanie
doradztwa indywidualnego w biurze
Informacja
zostanie
LGD do ocenianego wniosku:
zweryfikowana na podstawie
rejestru doradztwa oraz listy
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
obecności
na
spotkaniu
indywidualnego w biurze LGD i
grupowym konsultacyjno –
spotkań konsultacyjno – doradczych
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie Rady
5 pkt. - korzystał z doradztwa
LGD.
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych

Uwagi
Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

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

Wnioskodawca
Preferowane
operacje,
których Wnioskodawca we wniosku o Informacje zawarte we wniosku Kryterium
jest Organizacją wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, dofinansowanie (z uwzględnieniem o dofinansowanie wraz z nd.

Z komentarzem [D257]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D258]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D259]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D260]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L263]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D265]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L264]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [L261]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM
Z komentarzem [D262]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę

Pozarządową

3.

4.

Wnioskodawca
jest
członkiem
organizacji
pozarządowej

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

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 LGD do jak
rozwiązania
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.

załączników) wykaże,
organizacją pozarządową

iż

jest załącznikami.
(wypis
właściwego rejestru)

- 10 pkt. – tak
- 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

z Podejmow
ania
i
rozwoju
działalnośc
i
gospodarcz
ej
Kryterium
ogólne

Informacje zawarte we wniosku Kryterium
o
techniczne
dofinansowanie
wraz z załącznikami

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L266]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D267]: Usunięto zapis „Kryterium nd.
Podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [L268]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [D269]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

(potwierdzenie o członkostwie).

- 0 pkt. - Nie
Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o Informacje zawarte we wniosku Kryterium
dotyczy
dofinansowanie (z uwzględnieniem o
zakresu
załączników) zamieścił informację,
operacji z §
dofinansowanie
że planowana operacja uwzględnia
2 ust. 1
rozwiązania innowacyjne:
pkt. 2 lit a,
wraz z załącznikami.
b,
c
– 10 pkt. - Operacja zakłada
Rozporząd
rozwiązania innowacyjne w zakresie
zenia LSR
wprowadzenia na obszarze LGD
Kryterium
ogólne
nowych lub ulepszonych usług a
także
nowatorskich
rozwiązań
organizacyjnych
w
zakresie

Z komentarzem [D271]: Wstawienie doprecyzowanego zapisu
„Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację, że planowana operacja uwzględnia
rozwiązania innowacyjne”
Z komentarzem [D272]: Usunięto zapis „Kryterium dotyczy
zakresu operacji z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit a, b, c Rozporządzenia LSR”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L270]: Dodany zapis w oparciu o LSR

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. 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

wykorzystania lokalnych zasobów
- 0 pkt. - operacja nie zakłada
rozwiązań innowacyjnych
Maksymalna ocena 10 pkt.

5.

6.

Operacja zakłada
utworzenie
nowych
produktów
turystycznych na
obszarze LSR

Zaplanowane
działania
informacyjne
i promocyjne
źródłach
finansowania

przypadku, gdy innowacyjność nie zostanie
wskazana w projekcie lub oświadczenie
przedsiębiorcy nie będzie odpowiednio
udokumentowane oceniający przyzna 0
punktów w tym zakresie.
Preferowane operacje, które dotyczą
rozwoju i tworzenia nowych produktów
turystycznych w oparciu o innowacyjne
pomysły, lokalne tradycje w tym kulinarne
oraz lokalne zasoby, wzbogacających ofertę
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.
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 zakłada:

Informacje zawarte we wniosku Kryterium
o dofinansowanie wraz z dotyczy
- 10 pkt. – rozwój i tworzenie załącznikami.
realizacji
nowych produktów turystycznych w
oparciu o innowacyjne pomysły, Weryfikacja
na
podstawie przedsięw
lokalne tradycje w tym kulinarne oraz załączników do wniosku – zięcia 2.6
lokalne zasoby
oświadczenie Wnioskodawcy
LSR
- 5 pkt. – utworzenie produktów
turystycznych poprawiających ofertę
turystyczną tworzoną w oparciu o
szlak
Greenways
Dziedzictwo
Wschodu i trasę wschodniego szlaku
rowerowego Green Velo

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D275]: Dodany zapis konkretyzujący
weryfikację danego kryterium „Weryfikacja na podstawie załączników
do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
Z komentarzem [D276]: Usunięcie zapisu dublującego
nagłówek tabeli „Kryterium dotyczy realizacji przedsięwzięcia 2.6 LSR
„
Z komentarzem [D277]: Dodany zapis „Kryterium ogólne”

- 0 pkt. – nie spełnia w/w. kryteriów
Z komentarzem [P273]: Wypunktowanie wskaźników za
pomocą myślników i dodanie znaku przestankowego.

Maksymalna ocena 15 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, na publikowanych
materiałach w prasie lokalnej i
stronie internetowej wnioskodawcy

Informacje zawarte we wniosku
o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

Z komentarzem [L274]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
LSR
Z komentarzem [D280]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L278]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

- 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 [L279]: 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.
7.

Operacja
przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

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,

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
Maksymalna ocena 10 pkt

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

Z komentarzem [D281]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

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.
8.

Operacje
w
ramach wniosku
są
dedykowane
grupom
defaworyzowanym

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. 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.

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:
- 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

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

Kryterium
nie
dt.
Podejmow
ania
i
rozwoju
działanosci
gospodarcz
ej

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L282]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [L284]: Usunięcie zapisu z uwagi na rozbicie
poszczególnych naborów i dostosowanie kryteriów.

Maksymalna ocena 15 pkt.

Z komentarzem [L283]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
LSR

9.

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
dłuższy niż 12 miesięcy
Weryfikacja
na
podstawie
załączników do wniosku –
Maksymalna ocena 10 pkt.
oświadczenie Wnioskodawcy

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

105

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

63

Z komentarzem [D285]: Dodane kryterium.

Z komentarzem [D286]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru
Z komentarzem [D287]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
3.3 Rozwój infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

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
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Uzasadnienie Definicja kryterium

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.

Uszczegółowienie
Źródło danych/ Rodzaj
dokumentów
kryterium/Sposób oceny Ocena
punktowa
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje zawarte we
konsultacyjno – doradczych lub/i wniosku o dofinansowanie
doradztwa indywidualnego w biurze
Informacja
zostanie
LGD do ocenianego wniosku:
zweryfikowana
na
podstawie
rejestru
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
doradztwa
oraz
listy
indywidualnego w biurze LGD i
obecności na spotkaniu
spotkań konsultacyjno – doradczych
grupowym konsultacyjno –
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.

doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie
Rady LGD.

Uwagi
Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [D288]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D289]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D290]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D291]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L294]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D296]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L292]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM
Z komentarzem [L295]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [D293]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę

2.

3.

4.

Wnioskodawca
Organizacją
Pozarządową

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
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 rozwój
infrastruktury drogowej w
zakresie
włączenia
społecznego

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

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników)
wykaże,
iż
jest
organizacją pozarządową
- 10 pkt. – tak
- 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.
Operacja zakłada rozwój infrastruktury
drogowej w zakresie włączenia
społecznego:
– 10 pkt. - Tak
– 0 pkt. - Nie

5.

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

Informacje
wniosku o

zawarte

we Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami
(potwierdzenie
członkostwie).

Informacje
wniosku o

zawarte

Kryterium
nd.
Podejmow
ania
i
rozwoju
działalnośc
i
gospodarcz
ej
Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L297]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D298]: Usunięto zapis „Kryterium nd.
Podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [L299]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D300]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

o

we Kryterium
ogólne

dofinansowanie
wraz z załącznikami

Maksymalna ocena 10 pkt.
Operacje w ramach Powiązane z diagnozą i analizą SWOT. Wnioskodawca zawarł we wniosku Informacje zawarte we Kryterium
wniosku
są Operacja przewiduje wsparcie z grup informacjęo
działaniach wniosku o dofinansowanie nie
dt.

Z komentarzem [L301]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

6.

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 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.

ukierunkowanych na zaspokojenie
potrzeb grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy,
określonych w LSR w ramach jednego
projektu:

Operacja przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych w
zakresie
ochrony
środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

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

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

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

- 5 pkt. - osób bezrobotnych
- 5 pkt. - ludzi młodych do 34 r. ż.

Podejmow
ania
i
rozwoju
działanosci
gospodarcz
ej

Kryterium
ogólne

- 5 pkt. – osób powyżej 50 roku życia
- 0 pkt. – nie spełniono warunków
określonych dla kryterium

Z komentarzem [L303]: Usunięcie zapisu z uwagi na rozbicie
poszczególnych naborów i dostosowanie kryteriów.

Maksymalna ocena 15 pkt.

Z komentarzem [L302]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
LSR

- 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

Z komentarzem [D304]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

zużycie wody, energii lub operacje Maksymalna ocena 10 pkt
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.
7.

8.

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

Operacja zakłada
wykorzystanie
lokalnych zasobów

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

Wnioskodawca we wniosku zamieścił
informację o realizowanej operacji w
miejscowości zamieszkałej przez mniej
niż 5 tys. mieszkańców:

Preferowane będą operacje/działalności
zakładające wykorzystanie lokalnych zasobów
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
Lokalne zasoby - ludzkie, surowcowe,
gospodarcze i inne. Kryterium obejmuje
wsparcie wyłącznie dla działalności, które

Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
realizacji operacji wskazującej na:

- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie
Maksymalna ocena – 10 pkt.

- –5 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych
zasobów i/lub

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

Z komentarzem [D305]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

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

Z komentarzem [L306]: Usuniety zapis
Z komentarzem [L307]: Doprecyzowanie zapisu

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
9.

Zaplanowane działania
informacyjne i
promocyjne o źródłach
finansowania operacji

Kryterium techniczne. 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.

- 10 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej
Krasna Chata

oświadczenie
Wnioskodawcy

Z komentarzem [L309]: Zmiana przyznanej punktacji
Z komentarzem [L310]: Zmiana przyznawanej punktacji
Z komentarzem [D312]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

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

Z komentarzem [L311]: Uszczegółowienie zapisu
Z komentarzem [a308]: zgodnie z instrukcją do wypełniania
karty oceny wniosku

Maksymalna ocena 15 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 grantów (operacji), na
publikowanych materiałach i 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

Informacje zawarte we
wniosku o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

Z komentarzem [L313]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D320]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [a314]: doprecyzowanie zapisów
Z komentarzem [L315]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

stronie internetowej grantobiorcy
(wnioskodawcy) i w prasie lokalnej

Z komentarzem [a316]: doprecyzowanie zapisów
Z komentarzem [L317R316]:

- 5 pkt. - upowszechnianie informacji
dotyczącej realizacji operacji wraz z
podaniem źródła finansowania
zawierającą logo i informację o LGD na
stronie internetowej grantobiorcy
(wnioskodawcy)

Z komentarzem [L318]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

Z komentarzem [a319]: doprecyzowanie zapisów

- 0 pkt. - Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium
Max. ocena 15 pkt.
10.

Wniosek jest kompletny i
zawiera wszystkie
wymagane załączniki

Preferowane będą wnioski na operacje,
zawierające komplet wszystkich wymaganych
załączników do wniosku o wsparcie. Kryterium
podyktowane dążeniem do jak najlepszej
jakości wniosków, sprawnego funkcjonowania
biura i Rady, oceny większej ilości wniosków
przy zachowaniu tego samego czasu na
ocenę, skrócenie czasu oceny wniosków o
dofinansowanie.

Wnioskodawca do wniosku załączył
komplet wszystkich wymaganych
załączników :

Informacje zawarte we
wniosku o dofinansowanie
wraz z załącznikami

Kryterium
techniczne

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

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

105

Minimalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

63

Z komentarzem [a322]: wykreślenie kryterium w drodze
konsultacji spolecznych
Z komentarzem [D321]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru
Z komentarzem [D323]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

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
Lp.

1.

2.

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

Uzasadnienie Definicja kryterium
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.

Uszczegółowienie
Źródło danych/ Rodzaj
dokumentów
kryterium/Sposób oceny Ocena
punktowa
potwierdzających
Wnioskodawca korzystał ze spotkań Informacje zawarte we wniosku
konsultacyjno – doradczych lub/i o dofinansowanie
doradztwa indywidualnego w biurze
Informacja
zostanie
LGD do ocenianego wniosku:
zweryfikowana na podstawie
rejestru doradztwa oraz listy
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa
obecności
na
spotkaniu
indywidualnego w biurze LGD i
grupowym konsultacyjno –
spotkań konsultacyjno – doradczych
doradczym, który zostanie
przekazany na posiedzenie Rady
5 pkt. - korzystał z doradztwa
LGD.
indywidualnego w biurze LGD lub
spotkań konsultacyjno - doradczych

Uwagi
Kryterium
techniczne
Kryterium
ogólne

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

Wnioskodawca
Preferowane
operacje,
których Wnioskodawca we wniosku o Informacje zawarte we wniosku Kryterium
jest Organizacją wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, dofinansowanie (z uwzględnieniem o dofinansowanie wraz z nd.
co gwarantuje większy dostęp społeczeństwa załączników) wykaże, iż jest załącznikami.
(wypis
z Podejmow

Z komentarzem [D324]: Wyszczególnienie konkretnego
przedsięwzięcia, poprzez rozbicie na poszczególne nabory. Dodany
zapis

Z komentarzem [D325]: Uszczegółowienie zapisu poprzez
dodanie wyrazu „nazwa”
Z komentarzem [D326]: Zmieniony zapis z „uzasadnienie” na
„definicja kryterium” oraz przestawiony szyk kolumn 3 z 4
Z komentarzem [D327]: Zmieniony zapis z „uszczegółowienie
kryterium /sposób oceny” na „ocena punktowa”
Z komentarzem [L330]: Usunięty zapis
Z komentarzem [D332]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L331]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [L328]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
uwagi dotyczące realizacji LSR zaczerpnięte z pisma otrzymanego z
UM
Z komentarzem [D329]: Dodanie zapisu „lub spotkań
konsultacyjno – doradczych” celem zwiększenia szans na otrzymanie
punktów przez Wnioskodawcę

Pozarządową

3.

4.

Wnioskodawca
jest
członkiem
organizacji
pozarządowej

Operacja zakłada
wykorzystanie
lokalnych zasobów

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

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.
Preferowane
będą
operacje/działalności
zakładające wykorzystanie lokalnych zasobów
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
Lokalne zasoby - ludzkie, surowcowe,
gospodarcze i inne. 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

organizacją pozarządową

właściwego rejestru)

- 10 pkt. – tak
- 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

ania
i
rozwoju
działalnośc
i
gospodarcz
ej
Kryterium
ogólne

Informacje zawarte we wniosku Kryterium
o
techniczne
dofinansowanie
wraz z załącznikami

Kryterium
ogólne

Z komentarzem [L333]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR
Z komentarzem [D334]: Usunięto zapis „Kryterium nd.
Podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej” zastępując
uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium ogólne”
Z komentarzem [L335]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [D336]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

(potwierdzenie o członkostwie).

- 0 pkt. - Nie
Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem
załączników) zamieścił informację o
realizacji operacji wskazującej na:
- –5 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych
zasobów i/lub
- 10 5 pkt. - wykorzystanie marki
lokalnej Krasna Chata
- 0 pkt. - Operacji nie zakłada
wykorzystania lokalnych zasobów ani
wykorzystanie marki lokalnej Krasna

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

Z komentarzem [L337]: Usuniety zapis
Z komentarzem [L338]: Doprecyzowanie zapisu
Z komentarzem [D343]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium
Z komentarzem [L340]: Zmiana przyznanej punktacji
Z komentarzem [L341]: Zmiana przyznawanej punktacji

(regulamin korzystania z lokalnej marki na Chata
stronie www.krasnachata.org). Kryterium spójne
z diagnozą która opisuje przetwórstwo Maksymalna ocena 15 pkt.
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
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:
- 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

Z komentarzem [L342]: Uszczegółowienie zapisu
Z komentarzem [a339]: zgodnie z instrukcją do wypełniania
karty oceny wniosku

Informacje zawarte we wniosku
o

Kryterium
techniczne

dofinansowanie

Kryterium
ogólne

wraz z załącznikami

Z komentarzem [D346]: Usunięto zapis „kryterium techniczne”
zastępując uszczegółowionym zapisem kryterium, tzn. „kryterium
ogólne”

Z komentarzem [L344]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

Z komentarzem [L345]: Zmiana zapisu w celu wyłonienia
najlepszej Operacji

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.
6.

Operacja
przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych
w
zakresie
ochrony
środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

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

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
Maksymalna ocena 10 pkt

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

Z komentarzem [D347]: Dodany zapis „Weryfikacja na
podstawie załączników do wniosku – oświadczenie Wnioskodawcy”
pozwalający na usprawnienie weryfikacji omawianego kryterium

7.

Operacje
w
ramach wniosku
są
dedykowane
grupom
defaworyzowanym

8.
Wniosek jest
kompletny i zawiera
wszystkie wymagane
załączniki

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. 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.
Preferowane będą wnioski na operacje,
zawierające komplet wszystkich wymaganych
załączników do wniosku o wsparcie. Kryterium
podyktowane dążeniem do jak najlepszej
jakości wniosków, sprawnego funkcjonowania
biura i Rady, oceny większej ilości wniosków
przy zachowaniu tego samego czasu na ocenę,
skrócenie czasu oceny wniosków o
dofinansowanie.

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

- 5 pkt. - osób bezrobotnych
- 5 pkt. - ludzi młodych do 34 r. ż.

Kryterium
nie
dt.
Podejmow
ania
i
rozwoju
działanosci
gospodarcz
ej

Kryterium
ogólne

- 5 pkt. – osób powyżej 50 roku życia
- 0 pkt. – nie spełniono warunków
określonych dla kryterium

Z komentarzem [L348]: Uzupełniony zapis w oparciu o LSR

Z komentarzem [L350]: Usunięcie zapisu z uwagi na rozbicie
poszczególnych naborów i dostosowanie kryteriów.

Maksymalna ocena 15 pkt.

Z komentarzem [L349]: Doprecyzowanie zapisu w oparciu o
LSR

Wnioskodawca do wniosku załączył
komplet wszystkich wymaganych
załączników :

Informacje zawarte we wniosku
o dofinansowanie wraz z
załącznikami

Kryterium
techniczne

Z komentarzem [D351]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru

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

Z komentarzem [a352]: wykreślenie kryterium w drodze
konsultacji spolecznych

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:

85

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

51

Z komentarzem [D353]: Dodanie zapisu wskazującego
maksymalną liczbę pkt., jaką można otrzymać w ramach danego
naboru
Z komentarzem [D354]: Dodanie zapisu wskazującego
minimalną liczbę pkt., jaka można otrzymać w ramach danego
naboru

