PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW
WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH,
GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
I. CEL PROCEDURY:
§1
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji własnych,
grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są łącznie z LSR przez Zarząd LGD. Kryteria wyboru
zostały opracowane przez Biuro i Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i
skonsultowane z Zespołem Partycypacyjnym oraz lokalną społecznością za pomocą strony
internetowej LGD oraz podczas spotkań i konsultacji projektu LSR. Szczegółowe wytyczne, na
podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdego kryterium ustalono
minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania.
Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnione, ważnymi z
punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i
diagnozy obszaru.

1.
2.
1)
2)
3)
3.
4.
1)
2)
5.
1)

2)

II. PRZEBIEG PROCEDURY:
§3
Kryteria wyboru wniosków przyjmowane są przez Zarząd LGD.
Zarząd LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek:
Rady,
co najmniej 10% członków LGD,
z własnej inicjatywy.
Zarząd dokonuje zmian kryteriów wyboru operacji na podstawie wezwań Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Wniosek o którym mowa w § 3 ust.2 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być
złożony do Zarządu w formie pisemnej i zawierać:
uzasadnienie proponowanych zmian,
określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu
i oddziaływania.
Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, wnioskodawca załącza:
propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo
zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi
wątpliwości;
uzasadnienie każdego proponowanego kryterium

§4
1. Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust.2, przed
posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom:
1) na forum Zarządu lub konsultacją z członkami Rady,
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2) ze społecznością lokalną.
2. Konsultacje, o których mowa powyżej, Biuro ogłasza na stronie internetowej prowadzonej
przez Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym
podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji.
3. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmienionych kryteriów wyboru operacji
Zarządowi przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w
szczególności:
1) sposób i termin ogłoszenia konsultacji,
2) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub
nazwy zgłaszającego.
§5
1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest
informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji.
2. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie
Internetowej stowarzyszenia.
§6
1. Zmienione kryteria wyboru obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po
podjęciu uchwały o zmianie kryteriów.
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Załączniki nr 1 do Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany
KRYTERIA WYBORU OPERACJI
1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
PRZEDSIĘWZIĘCIE I: POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWO-REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ,
(maksymalna liczba punktów- 60 PKT, minimalna liczba punktów – 30 PKT)
KRYTERIA FORMALNE
DEFINICJA KRYTERIUM

KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM

Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który
został wskazany w ogłoszeniu o naborze
Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w
terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs
Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem
tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
Ocenie podlega miejsce realizacji operacji

4.

Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy
znajduje się na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w
oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach..

1.

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

2.

Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020

1.
2.
3.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i
szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest
planowana realizacja tej operacji

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

DEFINICJA KRYTERIUM

1.

Operacja
wykorzystuje
lokalne
zasoby
ludzkie, kulturowe,
historyczne
lub
przyrodnicze

Ocenie podlega zakres
wykorzystania potencjału i
zasobów lokalnych

2.

Operacja

Ocenie

dotyczy

podlega

zakres

PRZEWIDYWANE
EFEKTY REALIZOWANEJ
OPERACJI

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA
OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW LSR

PUNKTACJA

Realizacja
operacji
przyczyni
się
do
kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących lokalne
zasoby i potencjał obszaru
LGD

Operacje wykorzystujące lokalne zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne i przyrodnicze przyczynią
się do kompleksowej realizacji LSR, a tym samym
lepszej realizacji
Celu szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców i turystów oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie
kapitału
społecznego
z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych
Operacje o wskazanych zakresach wpłyną na

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów
lokalnych:
1.Dwóch lub więcej zasobów – 10 PKT
2. Jednego zasobu – 5 PKT
3.Operacja nie zakłada wykorzystania
żadnego lokalnego zasobu – 0 PKT

Operacje

dotyczące

Operacja ma wpływ na:
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lub ma bezpośredni
wpływ na wsparcie
kultury, edukacji,
turystyki, sportu,
miejsc rekreacji i
integracji lokalnej
Wnioskodawca
posiada
doświadczenie
w
realizacji działań o
charakterze
podobnym
do
operacji,
którą
zamierza realizować

realizowanej operacji i jej zasięg
inwestycyjny.

4.

Aktywizacja
grup
defaworyzowanych:
- osoby pow.50 r. ż,
- osoby do 30 r. ż.
- bezrobotni,

Ocenie podlega wpływ operacji
na aktywizacje przedstawicieli
grup defaworyzowanych

5.

Korzystanie
ze
wsparcia Biura
LGD „Barcja”

Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca
korzystał
ze
szkoleń i konsultował wypełniony
wniosek o przyznanie pomocy z
pracownikami
Biura
bezpośrednio w siedzibie LGD.
Oceniane na podstawie list
obecności
ze
szkolenia
i
ewidencji
prowadzonego
doradztwa.

3.

Ocenie podlega doświadczenie
wnioskodawcy
w
realizacji
działań
inwestycyjnych
dotyczących turystyki, rekreacji
lub kultury.

wskazanych
zakresów
przyczynią
się
do
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców i turystów w
zakresie ogólnodostępnej
infrastruktury
Posiadanie
przez
wnioskodawcę
doświadczenia w realizacji
działań
o
podobnym
charakterze, przyczyni się
do prawidłowej realizacji
projektu
bez
ryzyka
zwrotu
środków
finansowych,
a
tym
samym lepszej realizacji
LSR
Realizacja
operacji
przyczyni
się
do
zwiększenia
działań
mających
na
celu
aktywizację
przedstawicieli grup de
faworyzowanych.

realizację Celu szczegółowego I.1 Polepszenie
warunków spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców i turystów oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie
kapitału
społecznego
z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych
Do finansowania wybierane będą projekty,
których wnioskodawcy posiadają doświadczenie
w realizacji działań inwestycyjnych oraz
dotyczących turystyki, rekreacji lub kultury, co
przyczyni się do prawidłowej realizacji Celu
szczegółowego I.1 Polepszenie warunków
spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i
turystów oraz wpłynie na osiągniecie Celu
ogólnego I: Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału
społecznego
z
uwzględnieniem
grup
defaworyzowanych
Operacje
obejmujące
swoim
zasięgiem
przedstawicieli grup defaworyzowanych pozwolą
na realizację Celu szczegółowego I.1 Polepszenie
warunków spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców i turystów oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie
kapitału
społecznego
z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych

Wnioskodawca, który brał
udział w szkoleniach lub
konsultował swój wniosek
ma większe szanse na
skuteczną
realizację
operacji.

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się do
poprawienia jakości operacji wybranych do
realizacji.

1. 3 i więcej czynników – 20 PKT
2. 2 czynniki – 10 PKT
3. 1 czynnik – 5 PKT
4. Operacja nie dotyczy żadnego czynnika
– 0 PKT
Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji:
1. przynajmniej jednego projektu
finansowanego ze środków
zewnętrznych– 10 PKT
2. działań o podobnym charakterze – 5
PKT
3. Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia w realizacji podobnych
operacji – 0 PKT
Operacja jest skierowana na
zaspokojenie potrzeb grup
defaworyzowanych, wskazanych w LSR:
1.Co najmniej 2 grup defaworyzowanych
10 PKT
2. Przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej
5 PKT
3. operacja nie jest skierowana do
przedstawicieli grup defaworyzowanych –
0 PKT
Wnioskodawca korzystał ze wsparcia
Biura LGD „Barcja”:
1. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach i korzystał z indywidualnych
konsultacji w siedzibie LGD – 10 PKT
2. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach lub korzystał z indywidualnych
konsultacji w siedzibie LGD - 5 PKT
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy
merytorycznej przy wypełnianiu wniosku –
0 PKT
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2. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIE II: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, HISTORYCZNEGO I PRZYRODNICZEGO
(maksymalna liczba punktów- 60 PKT minimalna liczba punktów – 30 PKT)
KRYTERIA FORMALNE
DEFINICJA KRYTERIUM

KRYTERIUM
1.
2.
3.
4.

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM

Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który
został wskazany w ogłoszeniu o naborze
Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy
w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs
Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
Ocenie podlega miejsce realizacji operacji

Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy
znajduje się na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału
wnioskodawcy w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych
rejestrach..

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020
1.

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

2.

Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020

KRYTERIUM

DEFINICJA KRYTERIUM

Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i
szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego
jest planowana realizacja tej operacji

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
PRZEWIDYWANE EFEKTY
WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA
REALIZOWANEJ OPERACJI
OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW LSR

1.

Operacja wykorzystuje
lokalne zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne
lub przyrodnicze

Ocenie podlega zakres
wykorzystania potencjału
i zasobów lokalnych

Realizacja operacji przyczyni
się
do
kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących
lokalne
zasoby i potencjał obszaru
LGD

2.

Obszar oddziaływania
operacji

Ocenie podlega poziom
oddziaływania
zaplanowanej operacji. Im

Realizacja operacji przyczyni
się do wzrostu świadomości
mieszkańców i turystów,

Operacje wykorzystujące lokalne zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne i przyrodnicze przyczynią
się do kompleksowej realizacji LSR, a tym samym
lepszej realizacji Celu szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców i turystów oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie
kapitału
społecznego
z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych
Operacje o szerokim zasięgu oddziaływania
przyczynią się do realizacji Celu szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

PUNKTACJA
Operacja zakłada wykorzystanie zasobów
lokalnych:
1.Dwóch lub więcej zasobów – 10 PKT
2. Jednego zasobu – 5 PKT
3.Operacja nie zakłada wykorzystania
żadnego lokalnego zasobu – 0 PKT

Operacja obejmie swym zasięgiem:
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3.

Operacja
dotyczy
obiektu zabytkowego
lub wyznaczonej strefy
ochrony
konserwatorskiej

4.

Wnioskodawca
posiada doświadczenie
w realizacji działań o
charakterze podobnym
do operacji, którą
zamierza realizować

5.

Korzystanie
ze
wsparcia Biura LGD
„Barcja”

większy
zasięg
oddziaływania
zaplanowanej
operacji,
tym większa wiedza i
świadomość
lokalnego
dziedzictwa.
Ocenie podlega zakres
planowanej
operacji.
Premiowane
będą
operacje
dotyczące
obiektów wpisanych do
rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków

Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy
w
realizacji
działań
dotyczących promocji i
zachowania
lokalnego
dziedzictwa
oraz
ubiegających
się
o
dofinansowanie
zewnętrzne
Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca korzystał
ze szkoleń i konsultował
wypełniony wniosek o
przyznanie pomocy z
pracownikami
Biura
bezpośrednio w siedzibie
LGD.
Oceniane
na
podstawie list obecności
ze szkolenia i ewidencji
prowadzonego doradztwa

dotyczącej
walorów
przyrodniczych, kulturowych i
turystycznych
oraz
produktów lokalnych obszaru
LGD

przez mieszkańców i turystów oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie
kapitału
społecznego
z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych

Na terenie LGD występuje
wiele obiektów zabytkowych,
w tym również sakralnych,
wymagających
prac
konserwatorskich
i
restauratorskich. Realizacja
tych operacji przyczyni się do
zachowania
lokalnego
dziedzictwa historycznego i
kulturowego
Posiadanie
przez
wnioskodawcę
doświadczenia w realizacji
działań
o
podobnym
charakterze, przyczyni się do
prawidłowej
realizacji
projektu bez ryzyka zwrotu
środków finansowych, a tym
samym lepszej realizacji LSR

Do finansowania wybierane będą projekty, których
zakresem obejmować będą obiekty zabytkowe co
przyczyni się do prawidłowej realizacji
Celu
szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców i turystów oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie
kapitału
społecznego
z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych

Operacja dotoczy obiektu
zabytkowego lub wyznaczonej strefy
ochrony konserwatorskiej:

Do finansowania wybierane będą projekty, których
wnioskodawcy posiadają doświadczenie w
realizacji działań dotyczących promocji i
zachowania lokalnego dziedzictwa, co przyczyni się
do prawidłowej realizacji Celu szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców i turystów oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie
kapitału
społecznego
z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych
Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się do
poprawienia jakości operacji wybranych do
realizacji

Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji:
1.przynajmniej jednego projektu
finansowanego ze środków
zewnętrznych– 10 PKT
2. działań o podobnym charakterze – 5
PKT
3. Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia w realizacji podobnych
operacji – 0 PKT
Wnioskodawca korzystał ze wsparcia
Biura LGD „Barcja”:
1. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach i korzystał z indywidualnych
konsultacji w siedzibie LGD – 10 PKT
2. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach lub korzystał z indywidualnych
konsultacji w siedzibie LGD - 5 PKT
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy
merytorycznej przy wypełnianiu wniosku –
0 PKT

Wnioskodawca, który brał
udział w szkoleniach lub
konsultował swój wniosek ma
większe szanse na skuteczną
realizację operacji.

1.Obszar LGD – 15 PKT
2.Gminę – 10 PKT
3.Miejscowość – 5 PKT

1. Tak – 15 PKT
2. Nie – 0 PKT
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3. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH;
PRZEDSIĘWZIĘCIE III: INICJATYWY NA RZECZ EDUKACJI RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH, W TYM GRUP DEFAWORYZOWANYCH ORAZ PODNOSZENIA KOMPETENCJI
OSÓB ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE LSR (maksymalna liczba punktów- 60 PKT, minimalna liczba punktów – 30 PKT)

KRYTERIA FORMALNE
DEFINICJA KRYTERIUM

KRYTERIUM
1.
2.
3.
4.

Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym,
który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w
terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs
Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
Ocenie podlega miejsce realizacji operacji

Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału
wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w
oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach..

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020
1.

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

2.

Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020

KRYTERIUM

Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i
szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego
jest planowana realizacja tej operacji

DEFINICJA KRYTERIUM

zakres

Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
PRZEWIDYWANE EFEKTY
WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA
REALIZOWANEJ OPERACJI
OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW
LSR

1.

Operacja
dotyczy
zagadnień z obszaru
ochrony
środowiska, ekologii
i
zmian
klimatycznych

Ocenie podlega
operacji

realizowanej

Realizacja operacji przyczyni
się do wzrostu świadomości
ekologicznej mieszkańców

2.

Operacja
skierowana jest do
różnych
grup
społecznych, w tym

Ocenie
podlega
określenie
grup
docelowych planowanej operacji, w
szczególności
podejście
do
grup
wykluczonych i defaworyzowanych

Realizacja operacji przyczyni
się do poprawy edukacji całej
społeczności lokalnej oraz
pomoże w integracji osób

Operacje edukacyjne, dotyczące zagadnień z
obszaru ochrony środowiska, ekologii i
zmian
klimatycznych
pozwolą
na
zminimalizowanie
słabych
stron,
wskazanych w analizie SWOT, a tym samym
lepszej realizacji Celu szczegółowego I.2. i
Celu ogólnego I
Operacje obejmujące swoim zakresem całą
społeczność lokalną wraz z grupami
defaworyzowanymi pozwolą na realizację
Celu szczegółowego I.2. Wzrost aktywności

PUNKTACJA

Operacja dotyczy zagadnień z
obszaru ochrony środowiska,
ekologii lub zmian klimatycznych:
1. Tak – 10 PKT
2. Nie – 0 PKT

Wśród grup docelowych operacji
znajdują się osoby z grup
defaworyzowanych, wskazanych
w LSR:
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grup
defaworyzowanych:
- osoby pow. 50 r. ż,
- osoby do 30 r. ż.
- bezrobotni,

wykluczonych społecznie

społeczności
lokalnej
i
integracji
mieszkańców
na
rzecz
włączenia
społecznego oraz wpłynie na osiągniecie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie kapitału społecznego z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych
Do finansowania wybierane będą projekty,
których
wnioskodawcy
posiadają
doświadczenie w realizacji projektów
dotyczących
działań edukacyjnych i
wzmacniających kapitał społeczny w tym z
zakresu ochrony środowiska i zmian
klimatycznych a także integracji i aktywizacji
społeczności lokalnej, co przyczyni się do
prawidłowej realizacji Celu szczegółowego
I.2. i Celu ogólnego I
Operacje innowacyjne przyczynią się do
realizacji Celu szczegółowego I.2.
Wzrost aktywności społeczności lokalnej i
integracji mieszkańców na rzecz włączenia
społecznego oraz wpłynie na osiągniecie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie kapitału społecznego z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych

3.

Wnioskodawca
posiada
doświadczenie
w
realizacji działań o
charakterze
podobnym
do
operacji,
którą
zamierza realizować

Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji działań
edukacyjnych i wzmacniających kapitał
społeczny w tym z zakresu ochrony
środowiska i zmian klimatycznych.

Posiadanie
przez
wnioskodawcę doświadczenia
w
realizacji
działań
o
podobnym
charakterze,
przyczyni się do prawidłowej
realizacji projektu bez ryzyka
zwrotu środków finansowych,
a tym samym lepszej realizacji
LSR

4.

Operacja
charakter
innowacyjny

Ocenie podlega innowacyjność operacji,
polegająca na:
realizacji
nowego,
niestosowanego dotychczas na obszarze
LGD podejścia do inicjatyw kulturalnych i
edukacyjnych mieszkańców; wytworzenia
nowej usługi lub produktu, zastosowaniu
nowych
sposobów
organizacji;
nowatorskim wykorzystaniu zasobów
lokalnych; wykorzystaniu nowoczesnych
technik informacyjno-komunikacyjnych
Ocenie podlega, czy wnioskodawca
korzystał ze szkoleń i konsultował
wypełniony wniosek o przyznanie pomocy
z pracownikami Biura bezpośrednio w
siedzibie LGD. Oceniane na podstawie list
obecności ze szkolenia i ewidencji
prowadzonego doradztwa.

Realizacja
operacji
o
charakterze
innowacyjnym
przyczyni się do prawidłowej
realizacji LSR, pozwoli na
wybór operacji, które w
sposób
atrakcyjny
i
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
rozwiązań
będą edukować mieszkańców
w różnych dziedzinach
Wnioskodawca, który brał
udział w szkoleniach lub
konsultował swój wniosek ma
większe szanse na skuteczną
realizację operacji.

5.

ma

Korzystanie
ze
wsparcia
Biura
LGD „Barcja”

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się
do poprawienia jakości operacji wybranych
do realizacji.

1.Co najmniej 2 grupy
defaworyzowane 20 PKT
2. Przynajmniej 1 grupa
defaworyzowana 10 PKT
3. operacja nie uwzględnia
udziału osób z grup
defaworyzowanych – 0 PKT
Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji:
1.przynajmniej jednego projektu
finansowanego ze środków
zewnętrznych– 10 PKT
2. działań o podobnym
charakterze – 5 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia w realizacji
podobnych operacji – 0 PKT
Operacja jest innowacyjna:
1.W skali ponadlokalnej (obszar
LGD) – 10 PKT
2. na terenie gminy – 5 PKT
3. Operacja nie jest innowacyjna –
0 PKT

Wnioskodawca korzystał ze
wsparcia Biura LGD „Barcja”:
1. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach
i
korzystał
z
indywidualnych konsultacji w
siedzibie LGD – 10 PKT
2. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach lub korzystał z
indywidualnych konsultacji w
siedzibie LGD - 5 PKT
3.Wnioskodawca nie korzystał z
pomocy merytorycznej przy
wypełnianiu wniosku – 0 PKT
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4. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: PROMOCJA OBSZARU OBJETEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH
(maksymalna liczba punktów- 60 PKT minimalna liczba punktów – 30 PKT)

KRYTERIA FORMALNE
KRYTERIUM
1.
2.
3.
4.

DEFINICJA KRYTERIUM

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM

Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który
został wskazany w ogłoszeniu o naborze
Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w
terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs
Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
Ocenie podlega miejsce realizacji operacji

Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy
znajduje się na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy
w oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach..

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020
1.

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

2.

Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020

KRYTERIUM

1.

Operacja
wykorzystuje
lokalne zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze

DEFINICJA KRYTERIUM

Ocenie podlega zakres
wykorzystania potencjału i
zasobów lokalnych

Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i
szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego
jest planowana realizacja tej operacji

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
PRZEWIDYWANE EFEKTY
WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI NA
REALIZOWANEJ OPERACJI
OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW
LSR
Realizacja operacji przyczyni
się
do
kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących
lokalne
zasoby i potencjał obszaru
LGD

Operacje wykorzystujące lokalne zasoby
ludzkie,
kulturowe,
historyczne
i
przyrodnicze
przyczynią
się
do
kompleksowej realizacji LSR, a tym samym
lepszej realizacji Celu szczegółowego I.2.
Wzrost aktywności społeczności lokalnej i
integracji mieszkańców na rzecz włączenia
społecznego oraz wpłynie na osiągniecie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie kapitału społecznego z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

PUNKTACJA

Operacja zakłada wykorzystanie
zasobów lokalnych:
1.Dwóch lub więcej zasobów – 10 PKT
2. Jednego zasobu – 5 PKT
3.Operacja nie zakłada wykorzystania
żadnego lokalnego zasobu – 0 PKT
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2.

Operacja skierowana jest
do
różnych
grup
społecznych, w tym grup
defaworyzowanych:
- osoby pow. 50 roku życia,
- osoby do 30 roku życia
- bezrobotni,

Ocenie podlega określenie
grup
docelowych
planowanej operacji, w
szczególności podejście do
grup
wykluczonych
i
defaworyzowanych

Realizacja operacji przyczyni
się do integracji i aktywizacji
całej społeczności lokalnej
oraz pomoże w integracji osób
wykluczonych społecznie

Operacje obejmujące swoim zakresem całą
społeczność lokalną wraz z grupami Celu
szczegółowego I.2.
Wzrost aktywności społeczności lokalnej i
integracji mieszkańców na rzecz włączenia
społecznego oraz wpłynie na osiągniecie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie kapitału społecznego z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych

Wśród grup docelowych operacji
znajdują się osoby z grup
defaworyzowanych, wskazanych w
LSR:
1.Co najmniej 2 grupy
defaworyzowane 10 PKT
2. Przynajmniej 1 grupa
defaworyzowana 5 PKT
3. operacja nie uwzględnia udziału
osób z grup defaworyzowanych – 0
PKT

3.

Operacja
dotyczy
promocji produktów lub
usług lokalnych

Ocenie podlega zakres
realizacji operacji oraz jego
ukierunkowania
na
promocję produktów i
usług lokalnych

Realizacja operacji przyczyni
się
do
większego
wykorzystania
dostępnych
produktów i usług lokalnych
przez mieszkańców i turystów

Operacja dotyczy promocji
produktów lub usług lokalnych:
1. Tak – 10 PKT
2. Nie – 0 PKT

4.

Wnioskodawca
posiada
doświadczenie w realizacji
działań
o
charakterze
podobnym do operacji,
którą zamierza realizować

Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji
działań
dotyczących
promocji obszaru oraz
produktów
i
usług
lokalnych.

Posiadanie
przez
wnioskodawcę doświadczenia
w
realizacji
działań
o
podobnym
charakterze,
przyczyni się do prawidłowej
realizacji projektu bez ryzyka
zwrotu środków finansowych,
a tym samym lepszej realizacji
LSR

Operacje
dotyczące
promocji
i
wykorzystania produktów i usług lokalnych
przyczynią się do realizacji
Celu
szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu
wolnego przez mieszkańców i turystów
oraz wpłynie na osiągniecie Celu ogólnego
I:
Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału
społecznego z uwzględnieniem grup
defaworyzowanych
Do finansowania wybierane będą projekty,
których
wnioskodawcy
posiadają
doświadczenie
w
realizacji
działań
dotyczących promocji obszaru oraz
produktów i usług lokalnych a także
integracji i aktywizacji społeczności
lokalnej, co przyczyni się do prawidłowej
realizacji Celu szczegółowego I.2. oraz
wpłynie na osiągniecie Celu ogólnego I:

5.

Operacja ma
innowacyjny

Ocenie
podlega
innowacyjność
operacji,
polegająca na: realizacji
nowego, niestosowanego
dotychczas na obszarze
LGD podejścia do integracji
i aktywizacji mieszkańców;
- wytworzenia nowej usługi
lub produktu, zastosowaniu

Realizacja
operacji
o
charakterze
innowacyjnym
przyczyni się do prawidłowej
realizacji LSR, pozwoli na
wybór operacji, które w
sposób
atrakcyjny
i
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
rozwiązań
zintegrują
i
zaktywizują

charakter

Operacje innowacyjne przyczynią się do
realizacji Celu szczegółowego I.2.
Wzrost aktywności społeczności lokalnej i
integracji mieszkańców na rzecz włączenia
społecznego oraz wpłynie na osiągniecie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja i
wzmocnienie kapitału społecznego z
uwzględnieniem grup defaworyzowanych

Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji:
1.przynajmniej jednego projektu
finansowanego ze środków
zewnętrznych– 10 PKT
2. działań o podobnym charakterze –
5 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia w realizacji podobnych
operacji – 0 PKT
Operacja jest innowacyjna:
1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD)
– 10 PKT
2. na terenie gminy – 5 PKT
3. Operacja nie jest innowacyjna – 0
PKT
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6.

Korzystanie ze wsparcia
Biura LGD „Barcja”

nowych
sposobów
organizacji; nowatorskim
wykorzystaniu
zasobów
lokalnych; wykorzystaniu
nowoczesnych
technik
informacyjno-komunikac.
Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca korzystał ze
szkoleń
i
konsultował
wypełniony wniosek o
przyznanie
pomocy
z
pracownikami
Biura
bezpośrednio w siedzibie
LGD.
Oceniane
na
podstawie list obecności ze
szkolenia
i
ewidencji
prowadzonego doradztwa.

mieszkańców
z
różnych
środowisk społecznych

Wnioskodawca, który brał
udział w szkoleniach lub
konsultował swój wniosek ma
większe szanse na skuteczną
realizację operacji.

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni
się do poprawienia jakości operacji
wybranych do realizacji.

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia
Biura LGD „Barcja”:
1. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach
i
korzystał
z
indywidualnych konsultacji w siedzibie
LGD – 10 PKT
2. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach
lub
korzystał
z
indywidualnych konsultacji w siedzibie
LGD - 5 PKT
3.Wnioskodawca nie korzystał z
pomocy merytorycznej przy
wypełnianiu wniosku – 0 PKT
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5. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO POPRZEZ
PODEJMOWANIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIE V: Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań
(maksymalna liczba punktów-60 PKT minimalna liczba punktów – 30 PKT)

KRYTERIA FORMALNE
DEFINICJA KRYTERIUM

KRYTERIUM
Wniosek o dofinansowanie operacji złożony został we
właściwym terminie i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym,
który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w terminie
oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs
Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest z zakresem
tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
Ocenie podlega miejsce realizacji operacji

4.

Czy adres zamieszkania, siedziby lub oddziału
wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR

Ocenie podlega miejsce zamieszkania, siedziby lub oddziału wnioskodawcy w
oparciu o oświadczenia i dane zgłoszone w stosownych rejestrach..

1.

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

2.

Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020

1.
2.
3.

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych
LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest
planowana realizacja tej operacji

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

1.

Zakres
operacji
dotyczy
tworzenia
lub
rozwoju
produktów lub usług
opartych
na
lokalnych zasobach

2.

Zakres
operacji
zakłada
zastosowanie

DEFINICJA KRYTERIUM

Ocenie
podlega
zakres
potencjału i zasobów lokalnych

wykorzystania

Ocenie podlega zakres realizacji operacji z
uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych

PRZEWIDYWANE EFEKTY
REALIZOWANEJ OPERACJI

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI
NA OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH
CELÓW LSR

Realizacja operacji wpłynie na
zwiększenie dostępności do
usług na obszarze LGD, a tym
samym
rozwój
przedsiębiorczości
przyczyni
się do tworzenia nowych
miejsc pracy
Realizacja
operacji
z
zastosowaniem innowacyjnych
rozwiązań korzystnych dla

Rozwój produktów i usług opartych na
lokalnych zasobach wpłynie pozytywnie
na rozwój gospodarczy obszaru i
przyczyni się do kompleksowej
realizacji LSR, a tym samym lepszej
realizacji Celu szczegółowego II.1. oraz
Celu ogólnego II
Operacje
stosujące
rozwiązania
korzystne dla środowiska naturalnego
przyczynią się do osiągnięcia wszystkich

PUNKTACJA

Operacja wykorzystuje:
1. lokalne produkty lub usługi
– 5 PKT
2. operacja nie dotyczy tworzenia i
rozwoju produktów lub usług
lokalnych – 0 PKT
Operacja zakłada zastosowanie
rozwiązań korzystnych dla
środowiska naturalnego:

Strona 12 z 14

rozwiązań
korzystnych
środowiska
naturalnego

3.

4.

5.

Operacja
charakter
innowacyjny

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

celów LSR, a w szczególności Celu
szczegółowego II.1. oraz Celu ogólnego
II Rozwój przedsiębiorczości na
obszarze LGD

1.Tak – 5 PKT
2.Nie – 0 PKT

Ocenie podlega innowacyjność operacji,
polegająca na: wytworzeniu nowej usługi lub
produktu,
dotychczas
nie
oferowanego/produkowanego na obszarze
LGD;
zastosowaniu
nowych
sposobów
organizacji lub zarządzania, wcześniej nie
stosowanych na obszarze LGD; zrealizowaniu
inwestycji, jakiej dotychczas nie było na
obszarze LGD; nowatorskim wykorzystaniu
lokalnych zasobów i surowców, dotychczas nie
stosowanym na obszarze LGD; wykorzystaniu
nowoczesnych
technik
informacyjnokomunikacyjnych
Ocenie podlega, czy zakres operacji przewiduje
utworzenie miejsc pracy

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

Operacje innowacyjne przyczynią się do
realizacji
Celu
szczegółowego
II.1.Wspieranie
podejmowania
i
rozwoju działalności gospodarczej, w
tym agroturystyki i turystyki wiejskiej
oraz
Celu ogólnego II Rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGD

Operacja jest innowacyjna:

Realizacja operacji zwiększy
poziom
zatrudnienia
na
obszarze LGD, powstaną nowe
firmy,
zatrudniające
pracowników

Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy
w realizacji działań podobnych do opisanych
we wniosku o przyznanie pomocy

Posiadanie
przez
wnioskodawcę doświadczenia
w
realizacji
działań
o
podobnym
charakterze,
przyczyni się do prawidłowej
realizacji projektu bez ryzyka
zwrotu środków finansowych, a
tym samym lepszej realizacji
LSR

Rozwój lokalnego rynku pracy przyczyni
się do osiągnięcia celów LSR w zakresie
gospodarki
i
wpłynie
na
konkurencyjność
obszaru
oraz
przyczyni się do realizacji Celu
szczegółowego II.1. oraz Celu ogólnego
II
Do finansowania wybierane będą
projekty,
których
wnioskodawcy
posiadają doświadczenie w realizacji
działań podobnych do opisanych we
wniosku o przyznanie pomocy.
Przyczyni się to do prawidłowej
realizacji Celu szczegółowego II.1. oraz
Celu ogólnego II

dla

ma

Zakres
operacji
generuje
nowe
miejsca
pracy
–
zakłada utworzenie
miejsc
pracy
w
przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne
Wnioskodawca
posiada
doświadczenie
w
realizacji działań o
charakterze
podobnym
do
operacji,
którą
zamierza realizować

1.W skali ponadlokalnej (obszar
LGD) – 10 PKT
2. na terenie gminy – 5 PKT
3. Operacja nie jest innowacyjna
– 0 PKT

Operacja zakłada utworzenie:
1. Dwóch i więcej miejsc pracy-10 PKT
2. Jednego miejsca pracy- 5 PKT
3. Żadnego miejsca pracy – 0 PKT

Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji:
1.przynajmniej jednego projektu
finansowanego ze środków
zewnętrznych– 10 PKT
2. działań o podobnym charakterze
– 5 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia w realizacji
podobnych operacji – 0 PKT
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6.

Korzystanie
ze
wsparcia
Biura
LGD „Barcja”

Ocenie podlega, czy wnioskodawca korzystał
ze szkoleń i konsultował wypełniony
wniosek o przyznanie pomocy lub
biznesplan
z
pracownikami
Biura
bezpośrednio w siedzibie LGD. Oceniane na
podstawie list obecności ze szkolenia i
ewidencji prowadzonego doradztwa.

Wnioskodawca, który brał
udział w szkoleniach lub
konsultował swój wniosek ma
większe szanse na skuteczną
realizację operacji.

Wprowadzenie
tego
kryterium
przyczyni się do poprawienia jakości
operacji wybranych do realizacji.

7.

Miejsce zamieszkania Ocenie podlega udokumentowane miejsce
lub
siedziby zameldowania wnioskodawcy w przypadku osób
wnioskodawcy
fizycznych
lub
adres
siedziby/oddziału
pozostałych podmiotów na obszarze objętym
LSR, w okresie co najmniej 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Dokumentem potwierdzającym może być: dowód
osobisty, zaświadczenie z ewidencji ludności o
zameldowaniu stałym lub czasowym, wydruk
CEIDG, KRS lub innych rejestrów.

Wprowadzenie tego kryterium
pozwoli ograniczyć tworzenie
sztucznych warunków do
otrzymania wsparcia przez
podmioty zewnętrzne.

Do finansowania wybierane będą
projekty, których wnioskodawcy są
trwale związani z obszarem. Przyczyni
się to do prawidłowej realizacji Celu
szczegółowego II.1. oraz Celu ogólnego
II

8.

Szybkość
operacji

Realizacja operacji bez zbędnej
zwłoki pozwoli na sprawne
wdrożenie
strategii
oraz
realizację zakładanych w LSR
wskaźników.

Kryterium
pozwoli
przyśpieszyć
realizację strategii oraz ograniczy
możliwość sztucznego przedłużania
terminu zakończenia operacji.

9.

Wysokość
dofinansowania

Ocenie podlega wysokość wnioskowanej kwoty Realizacja
operacji
z
pomocy.
dofinansowaniem do 160 000
zł pozwoli ograniczyć ilość
operacji o dużej wartości.

Kryterium przyczyni się do zwiększenia
ilości operacji o średniej wartości
przewidzianych w planie działania, a
tym samym osiągnięcia zakładanych
wskaźników.

realizacji Ocenie podlega deklarowany termin złożenia
wniosku o płatność końcową w czasie do 9
miesięcy od daty podpisania umowy o przyznaniu
pomocy.

Wnioskodawca
korzystał
ze
wsparcia Biura LGD „Barcja”:
1. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach
i
korzystał
z
indywidualnych
konsultacji
w
siedzibie LGD – 10 PKT
2. Wnioskodawca brał udział w
szkoleniach
lub
korzystał
z
indywidualnych
konsultacji
w
siedzibie LGD - 5 PKT
3.Wnioskodawca nie korzystał z
pomocy
merytorycznej
przy
wypełnianiu wniosku – 0 PKT
Wnioskodawca
udokumentował
miejsce zameldowania lub adres
siedziby głównej na obszarze LGD: .
1. Wnioskodawca posiada miejsce
zameldowania lub siedzibę na
obszarze LGD w okresie co najmniej
6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy
– 5 PKT
2. Wnioskodawca posiada miejsca
zameldowania lub siedzibę na
obszarze LGD krócej niż 6 miesięcy
– 0 PKT
Wnioskodawca
pisemnie
zobowiązał się do złożenia wniosku
o płatność końcową w terminie do
9 m-cy od dnia przyznania pomocy:
1.Tak – 2 PKT
2.Nie – 0 PKT
Wysokość dofinansowania:
1. Wnioskowana kwota pomocy nie
przekracza 160 000 zł - 3 pkt
2. Wnioskowana kwota pomocy
przekracza 160 000 zł - 0 pkt
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