Kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych wraz z procedurą
ustalania lub zmiany kryteriów
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Kryterium lokalne
oceny operacji

Opis Kryterium lokalnego oceny operacji

Preferuje wnioskodawców którzy realizują projekty o
niższej kwocie .
Do 20.000 zł – 4 pkt.
Powyżej 20.000 zł- 2pkt
Preferuje wnioskodawców, którzy po raz pierwszy
przystępują do realizacji projektu finansowanego
ze środków budżetu Unii Europejskiej
Doświadczenie
- wnioskodawca nie zrealizował projektów finansowanych
wnioskodawcy
ze środków budżetu UE – 1 pkt
- wnioskodawca realizował projekty finansowane
ze środków budżetu UE – 0 pkt
1. Preferuje wnioskodawców , którzy przed złożeniem
Wnioskodawca
konsultował projekt w
wniosku na konkurs skonsultowali poprawność
biurze LGD przed
napisanego wniosku w biurze LGD.
złożeniem wniosku
(potwierdzenie- karta 5 pkt. – TAK

Punktacja
Od 2 do 4

Wnioskowana kwota
pomocy
2
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Od 0 do 1

Od 0 do 5

konsultacyjna
projektu)

0 pkt. – NIE

Wnioskodawca złożył 2.
fiszkę projektu lub w
innej formie zgłosił
pomysł (należy
udokumentować) przed
ukazaniem się
ogłoszenia o konkursie.

Preferuje wnioskodawców którzy na etapie konsultacji

Ukierunkowanie na
zaspokajanie potrzeb
grup
defaworyzowanychuzasadnienie
wnioskodawcy (
długotrwale
bezrobotnych, osoby po
50+, dzieci i młodzież
do 24 r.
Realizacja projektu
przyczyni się do
pobudzenia aktywności
mieszkańców i
wzmocnienia ich więzi
z miejscem
zamieszkaniauzasadnienie
wnioskodawcy

Preferujące projekty z udziałem określonych grup
defaworyzowanych . Angażuje osoby:
- długotrwale bezrobotne – 1 pkt.
- dzieci i młodzież do 24 roku życia – 1 pkt.
- osoby 50 + - 1pkt
- wszystkie 3 grupy – 3pkt.
- żadnej grupy - 0

Od 0 do 3

Preferuje się, operacje powstałe z oddolnej inicjatywy.
3 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności
mieszkańców podczas jego realizacji
6 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności
mieszkańców podczas jego realizacji
i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji
projektu
0 – nie dotyczy
Preferuje się operacje innowacyjne .Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie:

Od 0 do 6

Innowacyjność
projektu- uzasadnienie

Od 0 do 5

społecznych złożyli fiszkę projektową i tym samym
przyczynił się do ukierunkowania celi LSR.
5 pkt. – TAK
0 pkt. – NIE

Od 0 do 3
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wnioskodawcy

1 pkt.- wnioskodawcy
2 pkt.- gminy
3 pkt. - obszaru LGD
0 pkt. - nie dotyczy
3. Wysoko punktowane będą operacje których
innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak
największego obszaru.
Od 0 do 3

Charakter
innowacyjności

Rodzaj preferowanej innowacyjności przedsięwzięcia:
3 pkt. - innowacja operacji w obszarze ochrony
środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
2 pkt. - innowacja w obszarze związanym ze zwalczaniem
ubóstwa czy włączeniem społecznym
1 pkt. - innowacja poprzez zakup nowych urządzeń z
zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii.
Preferuje projekty ukierunkowane na ochronę środowiska
0 pkt. – brak innowacyjności

Od 0 do 5

Stopień wykorzystania
lokalnych zasobów

Preferuje projekty, które związane są z lokalną historią,
tradycją, kulturą, zabytkami, produktami lokalnymi:
- projekt oparty na dziedzictwie historycznym,
kulturowym, architektonicznym, tradycji, produktach
lokalnych - 5 pkt
- projekt oparty na dziedzictwie historycznym,
kulturowym, architektonicznym, tradycji – 4 pkt
- projekt oparty na dziedzictwie historycznym,
kulturowym, tradycji – 3 pkt
- projekt oparty na dziedzictwie kulturowym, produktach
lokalnych – 2 pkt
- projekt oparty na produktach lokalnych – 1 pkt
- projekt niezwiązany z lokalną historią, tradycją, kulturą,
zabytkami, produktami lokalnymi – 0 pkt
Preferuje projekty, których realizacja będzie skutkowała
pozytywnym efektem promocyjnym dla całego obszaru
LGD, wzmocnieniem /utrwaleniem pozytywnego
wizerunku obszaru objętego LSR
0 pkt– nie skutkuje
2 pkt. - skutkuje

Od 0 do 2

Wpływ projektu na
promocję i dobry
wizerunek obszaru
działania LGD
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Miejsce realizacji

Preferuje projekty realizowane w małych miejscowościach,
miejsce realizacji:
- miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 1 pkt
- miejscowość od 500 do 1000 mieszkańców – 2 pkt
miejscowość poniżej 500 mieszkańców – 3pkt

Od 1 do 3

Maksymalna , możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi – 40
Minimalna liczba punktów , decydująca o wpisaniu projektu na listę rankingowa wynosi- 21
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Ważnym składnikiem procedur są lokalne kryteria wyboru operacji, których realizacja
przekłada się bezpośrednio na osiąganie celów i wskaźników określonych w LSR. Podczas
przygotowania sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów
wyboru zostały wykorzystane dotychczasowe doświadczenia LGD oraz wskazówki zawarte
w „Poradniku dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020". Dołożyliśmy
staranności, aby lokalne kryteria były: obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste,
mierzalne, zrozumiałe, posiadały dodatkowe opisy i definicje, określały zasady punktowania,
w tym maksymalne i minimalne wartości, w przypadku kryteriów jakościowych konieczne
jest do przeprowadzenia oceny uzasadnienie spełnienia kryterium przez wnioskodawcę we
wniosku o przyznanie pomocy. Przy wyborze premiowane będą operacje, które: generują
nowe miejsca pracy, generują dodatkowe miejsca pracy niż zakładane minimum, są
innowacyjne, przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu; będą realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą
stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny– wytwarzany na obszarze objętym
LSR), będą wspierały rozwój usług dla ludności wiejskiej, turystykę; są ukierunkowane na
zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych, w szczególności ich włączenia społecznego,
będą realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. osób. LGD
wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy
przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych zakresach wsparcia.
Ponadto przewiduje się w ramach projektów własnych LGD większy udział środków
własnych niż wynikający z przepisów dotyczących poszczególnych programów.
Szczegółowy opis kryteriów wraz z możliwymi do uzyskania punktami za ich spełnienie,
zawierają Karty oceny operacji, opracowane dla każdego przedsięwzięcia osobno. Przyjęte
przez LGD procedury zapewniają stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie
wyboru w ramach danego naboru. Rada może obniżyć poziom wsparcia po uzyskaniu zgody
wnioskodawcy bez ingerencji w zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. W celu
zapobieżenia podwójnemu finansowaniu operacji, wnioskodawcy będą zobowiązani do
złożenia stosownych oświadczeń. Szczegółowy opis kryteriów wraz z możliwymi do
uzyskania punktami za ich spełnienie, zawierają Karty oceny operacji, opracowane dla
każdego przedsięwzięcia osobno. Przy formułowaniu procedur zagwarantowano ich zgodność
z obowiązującymi przepisami. Procedury stanowiące fundamentalną część procesu wdrażania
LSR są ustanawiane i zmieniane na mocy uchwał Walnego Zebrania Członków. O zmianę
kryteriów wnioskować może Zarząd LGD po zebraniu informacji z monitoringu LSR. W
bieżącej ocenie procedur uczestniczą członkowie Rady, Zarządu LGD, potencjalni
beneficjenci i wnioskodawcy.
Szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru i oceny operacji wg lokalnych
kryteriów, w tym wzory dokumentów zostały zawarte w procedurach przyjętych uchwałami
Walnego Zebrania Członków LGD „Puszcza Kozienicka”w dniu 9 grudnia 2015r.

