Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu 1/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

Zarząd LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11.09.2018, uwagami mieszkańców obszaru LGD, wnioskiem
Rady LGD (Uchwały Rady LGD nr 7/115/2018; 7/116/2018 z dnia 27.12.2018) oraz
w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności przedstawia projekt proponowanych zmian zapisów Procedury wyboru i oceny operacji
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz
z wzorami stosowanych dokumentów oraz jej załączników w następującym zakresie:
Formularz proponowanych zmian:
I. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów.
1.

Obecny zapis § 2 Ogłoszenie naboru wniosków - ust 1.:

Proponowany zapis § 2 Ogłoszenie naboru wniosków ust 1.:

Informację o naborze wraz z dokumentami, o których mowa w §
1
ust.
5
pkt.
1)
–
12)
o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” należy udostępnić, w
szczególności na stronie internetowej LGD, nie wcześniej niż 30
dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

Informację o naborze wraz z dokumentami, o których
mowa w § 1 ust. 6 pkt. 1) – 12)
o możliwości składania
za pośrednictwem LGD
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
należy udostępnić, w szczególności na
stronie
internetowej LGD, nie wcześniej niż 30 dni i nie później
niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
biegu terminu składania tych wniosków.

Uzasadnienie zmiany zapisu
Czynność techniczna związana z usunięciem błędu pisarskiego
2.

Obecny zapis § 3 Zasady wstępnej oceny wniosków – ust. 3.:

Członkowie Komisji Sprawdzającej przystępując do oceny
wstępnej zobowiązani są wypełnić kartę rejestru interesów oraz
złożyć pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności
(załącznik nr 11 i 12)
Uzasadnienie zmiany zapisu

Proponowany zapis § 3 Zasady wstępnej oceny
wniosków – ust. 3.:
Członkowie Komisji Sprawdzającej przystępując do
oceny wstępnej zobowiązani są wypełnić kartę rejestru
interesów oraz złożyć pisemne oświadczenie o
bezstronności i niezależności (załącznik nr 12 i 13)

Czynność techniczna związana ze zmianą numeracji załączników w związku z dodaniem nowego załącznika.
3.

Obecny zapis § 4 Sposób dokonania oceny wniosków i wyboru
projektów - ust 1.:

Proponowany zapis § 4 Sposób dokonania oceny
wniosków i wyboru projektów - ust 1.:

W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu
terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje
realizowane przez podmioty inne niż LGD, Rada dokonuje oceny
zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę
wsparcia.

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim
dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,
Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera
operacje, ustala kwotę wsparcia oraz przekazuje do ZW
wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami
potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

Uzasadnienie zmiany zapisu
Zmiana terminu z 45 do 60 dni na dokonanie przez Radę LGD oceny podyktowana jest zmianami wynikającymi z ustawy z dnia
20 lipca 2018 r., o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
4.
Obecny zapis § 4 Sposób dokonania oceny wniosków i wyboru Proponowany zapis § 4 Sposób dokonania oceny
projektów - ust 2.:
wniosków i wyboru projektów - ust 2.:
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Wezwanie, o którym mowa w § 3a ust. 1 wydłuża termin
określony w ust. 1 o 7 dni.

Skreślenie ustępu 2

Uzasadnienie zmiany zapisu
Wykreślenie ustępu 2 podyktowana jest zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., o zmianie ustawy o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. LGD na dokonanie oceny i wybór operacji ma termin 60 dni, który nie ulega
przedłużeniu nawet w sytuacji wezwania wnioskodawców do złożenia niezbędnych wyjaśnień - uzupełnień.
5.
Obecny zapis § 4 Sposób dokonania oceny wniosków i wyboru Proponowany zapis § 4 Sposób dokonania oceny
projektów:
wniosków i wyboru projektów:
Numeracja poszczególnych ustępów od 3 do 27.

Numeracja poszczególnych ustępów od 2 do 26

Uzasadnienie zmiany zapisu
Poprawka techniczna. Skreślenie w § 4 ust. 2 spowoduje zmianę numeracji pozostałych ustępów niniejszego paragrafu.
6.

Obecny zapis § 5 Szczegółowe zasady oceny operacji wg.
lokalnych kryteriów wyboru ust. 3

Proponowany zapis § Szczegółowe zasady oceny
operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru ust.3

Numeracja punktów od 2 do 4

Numeracja punktów od 3 do 5

Uzasadnienie zmiany zapisu
Dotychczasowy punkt 2 otrzymuje nowe oznaczenie 3. Analogicznie pozostałe punkty 3 i 4 otrzymują nowe oznaczenie 4 i 5.
7.

Proponowany zapis § 5 Szczegółowe zasady oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru ust.3 pkt 2)
opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowi załącznik nr 9 do
niniejszych procedur

Uzasadnienie zmiany zapisu
Wprowadzenia dodatkowego załącznika w ramach którego przedstawia się szczegółowy opis oraz sposób oceny poszczególnych
kryteriów podyktowane jest wymogiem wynikających z wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie
jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
PROW na lata 2014-2020.
8.
Obecny zapis § 6 Lista Rankingowa operacji - ust. 3 pkt 1)
Proponowany zapis § 6 Lista Rankingowa operacji - ust.
3 pkt 1)
w ramach zakresu związanego z rozwijaniem działalności w ramach zakresu związanego z rozwijaniem
gospodarczej – kryterium premiujące utworzenie większej liczby działalności gospodarczej – kryterium premiujące
miejsc pracy.
utworzenie większej liczby miejsc pracy, ponad
zakładane minimum wynikające z rozporządzenia LSR.
Uzasadnienie zmiany zapisu
Doprecyzowanie informacji co decyduje o pozycji na liście rankingowej w sytuacji uzyskania przez projekty takiej samej liczby
punktów w związku z proponowanymi zmianami w zakresie brzmienia kryterium nr 1 (uzasadniającego realizacje operacji w
ramach LSR) z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
9.
Obecny zapis § 7 Procedura informowania o wynikach oceny Proponowany zapis § 7 Procedura informowania o
oraz zmian umowy – ust. 1 wprowadzenie
wynikach oceny oraz zmian umowy - ust. 1
wprowadzenie
W terminie 7 dni od zakończenia wyboru operacji LGD
przekazuje
pisemną
informację
o
wynikach
oceny
Wnioskodawcom, informując ich:

W terminie 14 dni od zakończenia wyboru operacji LGD
przekazuje pisemną informację o wynikach oceny
Wnioskodawcom, informując ich:

Uzasadnienie zmiany zapisu
Wydłużenie terminu z 7 do 14 mieści się w terminie 60 dni w którym to LGD zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., o zmianie
ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (art. 1 pkt 3 lit d) ma obowiązek poinformować wnioskodawców o
wynikach oceny.
10. Obecny zapis § 7 Procedura informowania o wynikach oceny Proponowany zapis § 7 Procedura informowania o
oraz zmian umowy ust. 1 pkt 2 lit. c
wynikach oceny oraz zmian umowy ust. 1pkt 2 lit. c
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nie uzyskaniu wymaganej minimalnej liczby punktów, o których
mowa w § 6 ust. 2 pkt. 5 ,

nie uzyskaniu wymaganej minimalnej liczby punktów, o
których mowa w § 5 ust. 13pkt. 3,

Uzasadnienie zmiany zapisu
Poprawka techniczna, polegająca odniesieniu się do tego samego zapisu. Jednocześnie poprawka wpływa na ujednolicenie zapisów
procedury.
11. Obecny zapis § 7 Procedura informowania o wynikach oceny Proponowany zapis § 7 Procedura informowania o
oraz zmian umowy ust. 1 - zdania zamykającego ustęp
wynikach oceny oraz zmian umowy ust. 1 – zdania
zamykającego ustęp
Ponadto we wskazanym terminie 7 dni LGD zamieszcza na
swojej stronie internetowej protokoły z posiedzeń organu
dotyczące oceny i wyboru operacji zawierające informację o
wyłączeniach z procesu decyzyjnego ze wskazaniem których
wniosków wyłączenie dotyczy wraz z listą operacji zgodnych z
LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z
operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Ponadto we wskazanym terminie 14 dni LGD
zamieszcza na swojej stronie internetowej protokoły z
posiedzeń organu dotyczące oceny i wyboru operacji
zawierające informację o wyłączeniach z procesu
decyzyjnego ze wskazaniem których wniosków
wyłączenie dotyczy wraz z listą operacji zgodnych z
LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem,
które z operacji mieszczą się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o
udzielenie wsparcia.

Uzasadnienie zmiany zapisu
Ujednolicenie z proponowanymi zmianami określonymi w punkcie 9 niniejszego formularza
12.

Obecny zapis § 7 Procedura informowania o wynikach oceny
oraz zmian umowy - ust. 3

Proponowany zapis § 7 Procedura informowania o
wynikach oceny oraz zmian umowy - ust. 3

W terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru operacji LGD
przekazuje do ZW wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące
wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi
dokonanie wyboru operacji (załącznik nr 10)

W terminie 14 dni, od dnia dokonania wyboru operacji
LGD przekazuje do ZW wnioski o udzielenie wsparcia,
dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami
potwierdzającymi
dokonanie
wyboru
operacji
(załącznik nr 11)

Uzasadnienie zmiany zapisu
Wydłużenie terminu z 7 do 14 mieści się w terminie 60 dni w którym to LGD zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., o zmianie
ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (art. 1 pkt 4 lit a) ma obowiązek przekazać zarządowi województwa
wnioski o udzielenie wsparcia.
Zmiana numeracji załącznika w związku z dodaniem do procedury nowego załącznika.
13. Obecny zapis § 7 Procedura informowania o wynikach oceny Proponowany zapis § 7 Procedura informowania o
oraz zmian umowy - ust. 7
wynikach oceny oraz zmian umowy - ust. 7
LGD przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania
danych osobowych, w tym z przepisów prawa dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych,
w tym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) i
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych

LGD przetwarza dane osobowe z poszanowaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa
dotyczących przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (dalej: „RODO”)

Uzasadnienie zmiany zapisu:
Zmiana podyktowana w związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych.
14.

Obecny zapis § 9 Załączniki do procedury – zmiana numeracji
poszczególnych załączników

Proponowany zapis § 9 Załączniki do procedury zmiana numeracji poszczególnych załączników

Numeracja załączników od 9 do 12

Numeracja załączników od 10 do 13
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Uzasadnienie zmiany zapisu
Dotychczasowy załącznik nr 9 otrzymuje nowe oznaczenie 10. Analogicznie pozostałe załączniki,11,12, otrzymują nowe
oznaczenie 12 i 13.
15. Proponowany zapis § 9 Załączniki do procedury – nowa treść oraz nazwa załącznika nr 9. „Opis kryteriów wyboru operacji
oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.”
Uzasadnienie zmiany zapisu
Proponowana nowa nazwa oraz treść załącznika nr 9 podyktowana jest koniecznością zapewnienia wnioskodawcom dostępu do
informacji na temat warunków oraz sposobu oceny poszczególnych kryteriów wyboru w ramach ogłaszanych przez LGD naborów.
Nowa treść załącznika nr 9 została przedstawiona w pkt IX niniejszego formularza.

II. Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych
dokumentów – „KARTA OCENY WSTĘPNEJ OPERACJI”
Proponowany wzór karty oceny wstępnej operacji z zaznaczonymi zmianami (pola podświetlone)

KARTA OCENY WSTĘPNEJ OPERACJI

……………………………………………
Pieczęć LGD
Weryfikacja wstępna operacji dokonywana jest przez Komisję Sprawdzającą na podstawie informacji zawartych w złożonym
wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o ogólnodostępne informacje pochodzące
z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione
przez Samorząd Województwa (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).
Karta weryfikacji stosowana jest zarówno na etapie oceny i wyboru operacji, jak również przeprowadzania przez Radę LGD
autokontroli oraz ponownej oceny w celu wydania opinii w sprawie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy przez
Beneficjenta.
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi: TAK, NIE, DO UZUP, ND.
TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie
można potwierdzić spełniania danego kryterium,
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.
DO UZUP, - weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art. 22 ust. 1 a- 1 c
ustawy RLKS.
W odniesieniu do cz. A - ocena zgodności z kryteriami formalnymi - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza
negatywny wynik weryfikacji.
W odniesieniu do cz. B –- ocena zgodności operacji z LSR - wynik jest pozytywny jeśli operacja jest zgodna z co najmniej
1 celem ogólnym, 1 celem szczegółowym oraz 1 przedsięwzięciem LSR i zakłada osiągnięcie wskaźnika produktu dla
przedsięwzięcia.
W odniesieniu do cz. C - ocena zgodności operacji z PROW 2014-2020 (weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania
pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik
weryfikacji.
W odniesieniu do cz. E - ocena zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW na lata 2014-2020 zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik weryfikacji.

Wnioski o przyznanie pomocy, składane przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej
Wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej

Zakres działań
PROW 2014-2020 :

Budowa
i
przebudowa
publicznych
i powiatowych
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
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Promowanie obszaru objętego LSR (projekt grantowy)
Promowanie obszaru objętego LSR
Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Numer ogłoszenia:
Numer Wniosku / znak
sprawy
Numer identyfikacyjny
ARiMR
Dzień i godzina złożenia
wniosku
Imię i nazwisko/nazwa
Wnioskodawcy:
Tytuł operacji:

A. OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI FORMALNYMI (Wypełnia Komisja
Sprawdzająca)
Lp. Nazwa kryterium formalnego
TAK
NIE
1.

Wniosek został złożony w terminie i miejscu zgodnym z ogłoszeniem naboru

2.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym
w ogłoszeniu o naborze

3.

Forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o
naborze (refundacja albo ryczałt - premia)

4.

Operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników (ocena na podstawie oceny zgodności
operacji z LSR – część B)

5.

Operacja jest zgodna z programem w ramach którego jest planowana realizacja
tej operacji (ocena na podstawie karty oceny zgodności operacji z PROW – część
C)

6.

Operacja spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

6.1

……………………………………………………………………………………

TAK

6.2

TAK:

Operacja spełnia kryteria formalne:

NIE:
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B. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
LGD – „TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA” (Wypełnia komisja sprawdzająca)
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR (CO)? (należy wstawić
„x”)

I.
•

CO 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych
podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru”

•

CO 2:

Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów

rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych ”
•

CO

3:

Poprawa

dostępności

infrastruktury

społecznej,

drogowej,

turystycznej

i rekreacyjnej na obszarze LGD”
•

II.
•


CO 4: Wzmocnienie potencjału lokalnych liderów na arenie krajowej i międzynarodowej”
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR (CS)?
(należy wstawić „X”)
CS 1.1: „Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań
innowacyjnych, proekologicznych”
CS 1.2: „Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju
działalności gospodarczej”



CS 2.1: „Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów ”



CS 2.2: „Włączanie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie
kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych”



CS 2.3: „Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych
inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach ”



CS 2.4: „Umożliwienie dostępu mieszkańców obszaru LGD do instytucji realizującej
wdrażanie LSR”



CS 3.1: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej.”



CS 3.2: „Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i
turystycznej obszaru”



CS 3.3: „Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie,
promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz
kulturowego i historycznego ”



CS 4.1: „Rozwój lokalnego kapitału społecznego poprzez budowanie relacji, wymianę
doświadczeń z podmiotami zagranicznymi”



CS 4.2: „Wymiana dobrych praktyk poprzez współpracę na zasadach dialogu
międzyregionalnego”
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III. Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR (P)? (należy wstawić „X”)
 P I: „Wsparcie innowacyjnych i proekologicznych przedsiębiorczości”


P II: „ Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej”



P III: „Kultywowanie lokalnych tradycji”



P IV: „Realizacja warsztatów kompetencyjnych ”



P V: „Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu”



P VI: „Funkcjonowanie LGD ”



P VII: „Rozwój infrastruktury drogowej ”*

•


P VIII: „Stworzenie warunków aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i
turystom”
P IX: „Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego”*



P X: „Organizacja międzynarodowych płaszczyzn współpracy”



P XI: „Organizacja krajowych płaszczyzn współpracy”

IV. Czy realizacja operacji jest zgodna ze wskaźnikami zaplanowanymi
w LSR? (należy wstawić „X”)

TAK
NIE

Operacja jest zgodna z celami ogólnymi, celami
przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR

szczegółowymi,

TAK
NIE

C. OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW 2014-2020
(WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA
OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-20201) (Wypełnia Komisja Sprawdzająca)

I.

1)

POMOCY

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND, DO UZUP.
TAK – możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji
i dokumentów nie można potwierdzić spełnienia danego kryterium,
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.
DO UZUP. – weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art.. 22 ust.
1a- 1c ustawy RLKS.
DO
TAK NIE
ND
UZUP.
Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca
działalność gospodarczą

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
- dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2
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2)

Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą,
wpisanym do CEIDG znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób
fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej2

3)

Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

4)

Wnioskodawca jest pełnoletni

5)

Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozporządzenia3), a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot spełniający warunki I.1, 3 i
4 (§3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia3)

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna
1)

Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (nie
dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować
operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy
powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia
powyższy warunek dotyczący gmin)

2) Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo
3) Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1.)
III.

Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

1) Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
IV.

Wnioskodawcą jest spółka cywilna

1)

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności
od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III

2)

Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie ubiega
się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami
wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (§2 ust.
1 pkt 3 rozporządzenia3

3)

W przypadku gdy operacja w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c
rozporządzenia LSR będzie realizowana w ramach wykonywania działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w § 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 4
powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym
mowa w § 7 ust. 1, pkt 1 jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej
wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym
imieniu przez okres wskazany w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność.

V. Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje
się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2
1)

Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w
rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/2014 6
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VI. Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji
Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-20201
dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie wskaźników przypisanych
do tej operacji.
Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia 3

1)

2)

Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba,
że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego
obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem
Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane
na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub
Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone
we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz
okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71
ust. 1 rozporządzenia 1303/20137.
Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach a wykonanie zakresu
rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie
przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność
końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia
zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.”
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych

3)

4)

5)

6)

6a) Pomoc na jedną operację własną LGD nie przekracza 50 tys. Złotych
Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1
pkt. 2 lit. a rozporządzenia3, spełnia co najmniej 1 z poniższych warunków:

7)

posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji,
którą zamierza realizować lub,
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub
a)

posiada, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamiera
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną lub,
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować
8)
Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z
biznesplanem (nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie określonym
w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia3), który zawiera informacje wskazane w § 4
ust.4 rozporządzenia3)
9)
Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej
wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi
c)

VII. Operacja dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
VIII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez
podejmowanie działalności gospodarczej

1)

Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w
pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą
w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów
spożywczych lub produkcja napojów

2)

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2, w szczególności nie był wpisany do
był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
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3)

Wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych i nie więcej niż
100 tys. złotych.

4) Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2, i jej wykonywanie
do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

5)

Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i
podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej, lub
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie
osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę,
a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od
dnia wypłaty płatności końcowej

6)

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie
kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 rozporządzenia 3 i nie są kosztami inwestycji
polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w
części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim
objętym LSR

7)

Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli
suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z
uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty,
jaką można przyznać na tę operację

IX. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR
przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
1)

Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego
przez podmioty inne niż Wnioskodawca – na podstawie regulaminu korzystania z
inkubatora

2)

Biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach
inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie określonym
§2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia3 oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub
rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów

3)

Wspierane inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych są/będą to
przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr
178/20028

X. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez
rozwijanie działalności gospodarczej
1)

Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarcze oraz nadal
wykonuje tędzialalność2
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2)

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy, w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, i jest to uzasadnione zakresem realizacji
operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (nie ma zastosowania, gdy
suma kwoty pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane
operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie ubiega się wnioskodawca na realizacje
danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych)

3)

Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną
utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej

XI. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR
w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia3
Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. ws. Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) jako ta, o której mowa w §8 rozporządzenia

1)

XII. Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w
zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia3
Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie
określonym w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia3

1)

XIII. Operacja dotyczy wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
1)

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność gospodarczą
na obszarze wiejskim objętym LSR

2)

Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają się o pomoc
w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m
rozporządzenia nr 1305/20134 lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych lub
a)

c)
3)

w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych
Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony,
porozumienie o wspólnej realizacji operacji

Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez
podmioty
z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku
towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług
5)
Porozumienie o wspólnej realizacji operacji zawiera postanowienia, o których mowa
w § 10 ust.2 rozporządzenia3
XIV. Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu
4)

1)

Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

2)

Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk
objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich5

XV. Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego
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1)

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

XVI. Operacja dotyczy rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
1)
Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter
2)

Operacja dotyczy rozwijania infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej

3)

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

XVII. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg
1)

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub
powiatowych

2)

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi
połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności
lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych
obiektów

XVIII. Operacja dotyczy promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub
usług lokalnych
1)

Operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych

2)

Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia
inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR,
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie
się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w
części tej samej tematyce

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW NA LATA 2014-2020

Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP

Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020.

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień
dotyczy):

Lp.

(Wypełnia Komisja Sprawdzająca – jeśli
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
TAK
NIE

Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

1.

2.
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3.

4.
OSTARECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW NA LATA 2014-2020
Miejsce i data:
TAK

NIE

Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020

D. OCENA WSTĘPNA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (Wypełnia Komisja Sprawdzająca):
Imię i nazwisko
Członka Komisji Sprawdzającej:

Data:

Podpisy:

Uzasadnienie w przypadku zaznaczenia
odpowiedzi nie:
E. DECYZJA RADY DOTYCZĄCA OCENY WSTĘPNEJ (Wypełnia Rada LGD)
OPERACJA JEST
FORMALNYMI:

ZGODNA

Z KRYTERIAMI

TAK:

NIE:

TAK:

NIE:

TAK:

NIE:

TAK:

NIE:

OPERACJA JEST ZGODNA Z LSR:

OPERACJA JEST ZGODNA Z PROW NA LATA
2014-2020:

Miejsce i data:
OPERACJA KIEROWANA DO DALSZEJ OCENY:

Uzasadnienie w przypadku zaznaczenia odpowiedzi
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NIE:

Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 poz. 1829 z późn. zm.)

2.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646 z późn .zm.)

3.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 i 1588)

4.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)

5.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U..z 2017r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475)

6.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

7.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.)
8.

rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
(Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.)

Uzasadnienie proponowanych zmian w wzorze Karty Oceny Wstępnej Operacji
W części A Ocena zgodności z kryteriami formalnymi w punkcie 6 Operacja spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia
obowiązujące w ramach naboru dodaje się kolumnę „N.D.” Dodanie kolumny nie dotyczy ujednolica część A karty oceny
operacji z jej częścią C tj. Oceną zgodności operacji z PROW 2014-2020 co jest zgodne z wytycznymi MRiRW nr 6/4/2017 z
dnia 02.10.2017r.. Dodanie kolumny N.D. jest konieczne w sytuacji gdy na jeden z dodatkowych warunków udzielenia
wsparcia może nie dotyczyć danego wnioskodawcy. Brak tej kolumny powoduje bezwzględność spełnienia wszystkich
dodatkowych warunków udzielenia wsparcia co nie zawsze musi mieć miejsce.
W części D Ocena wstępna wniosku o przyznanie pomocy w wierszu 4 uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej skreśla
się wyrazy „w przypadku oceny negatywnej” Dotychczasowy zapis ogranicza możliwość odniesienia się do innych
uwarunkowań wpływających na ocenę pozytywną wniosku.
Zastąpienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawą Prawo Przedsiębiorców nastąpiło w dniu 30 kwietnia
2018r., w związku z powyższym konieczna jest zmiana tego zapisu.

1.

2.

3.

III. Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych
dokumentów – „KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIA)”
Dotychczasowy wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (PREMIA)
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej
1 miejsca pracy w tym przez samozatrudnienie w
0 lub 20
ramach zakładania własnej działalności gospodarczej
na terenie objętym LSR: TAK - 20 pkt, NIE - 0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji
wnioskodawcy
0 lub 15
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt
Operacja zakłada podejmowanie działalności
gospodarczej o charakterze:
5 lub 15
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt.
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub
rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym,
organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym
0-20
lub pozytywnym wpływie na środowisko. Od 0 do 20
pkt
Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z
grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy
do ukończenia do 34 roku życia/osoby powyżej 54
0 - 15
roku życia – 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w
0-15
zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt.
RAZEM

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – zaspokajanie potrzeb z grup
defaworyzowanych
WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

II.

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

III.

USTALENIE KWOTY WSPARCIA

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
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z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Proponowany wzór karty oceny operacji.
I.

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – PODEJMOWANIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIA)

Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.

3.
4.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej
1 miejsca pracy w tym przez samozatrudnienie w
0 lub 20
ramach zakładania własnej działalności gospodarczej
na terenie objętym LSR: TAK - 20 pkt, NIE - 0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji
wnioskodawcy
0 lub 15
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt
Operacja zakłada podejmowanie działalności
gospodarczej o charakterze:
5 lub 15
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt.
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub
0 lub 10 lub
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym,
organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym
lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
- obszaru LSR – 10 pkt
- województwa – 20 pkt
Operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt
Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z
grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy
do ukończenia 34 roku życia/osoby powyżej 54 roku
5.
życia – 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
- operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie
osób z grup de faworyzowanych - 0 pkt
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w
6.
zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je
potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt.
RAZEM

20

O lub 5 lub 10
lub 15

O lub 15
100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – zaspokajanie potrzeb z grup
defaworyzowanych
WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

II.

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK
OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

III.

USTALENIE KWOTY WSPARCIA
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Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
(w zł)
%

Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Uzasadnienie proponowanych zmian w wzorze Karty Oceny Operacji WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIA)
1. Proponowane zmiany w treści kryterium 4 dotyczącego oceny innowacyjności uwzględniają opinię wynikającą z uzasadnienia
do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11.09.2018r., w której WSA jednoznacznie
stwierdził, że niniejsze kryterium jest niejednoznaczne w związku z czym istnieje konieczność jego doprecyzowania.
Dodatkowo Rada LGD biorąc pod uwagę liczne protesty wnioskodawców dotyczące sposobu oceny niniejszego kryterium
zgodnie z zapisami procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w drodze uchwały nr 7/115/2018 z dnia
28,12.2018r. wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmiany treści niniejszego kryterium celem jego doprecyzowania.
2. Pozostałe zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na doprecyzowaniu oraz
prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się do kryterium nr 4, 5 oraz 6.
Dodatkowo w treści kryterium nr 5 dopisano zdanie doprecyzowujące okoliczność kiedy wnioskodawca za kryterium nr 5
otrzymuje 0 punków. Proponowana zmiana nie ma wpływu na sens brzmienia kryterium.
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Proponowane zmiany nie zmieniają minimalnego oraz maksymalnego zakres punktacji poszczególnych kryteriów.

3.

IV. Załącznik nr 4 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych
dokumentów – „KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”
Dotychczasowy wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.

3.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej
1 miejsca pracy na każde rozpoczęte 100 000,00 zł
dotacji w ramach dotychczas prowadzonej
działalności gospodarczej na terenie objętym LSR:
0 lub 20
- 1 miejsce pracy – 10 pkt
- 2 miejsca pracy – 15 pkt
- 3 miejsca pracy – 20 pkt
NIE – 0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest połączona z podnoszeniem
kompetencji:
0
lub 15
- wnioskodawcy – 10 pkt
- pracowników wnioskodawcy – 15 pkt.
Operacja nie jest połączona z podnoszeniem
kompetencji – 0 pkt.
Operacja zakłada rozwinięcie działalności
gospodarczej o charakterze:
5
lub 15
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt.
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA

Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub
rozwiązanie w zakresie
produktowym, procesowym, organizacyjnym lub
marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym
4. wpływie na środowisko w skali:
- dotychczas prowadzonej działalności – 5 pkt.
- obszaru LSR – 10 pkt
- województwa – 15 pkt
- kraju – 20 pkt
Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z
grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez
5. pracy do ukończenia do 34 roku życia/osoby
powyżej 54 roku życia – 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie
w zakresie planowanej operacji i dołączył
6.
dokumenty je potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE –
0 pkt.
RAZEM

0-20

0

0-15

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – utworzenie większej liczby
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miejsc pracy
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU
Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYETRIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

III. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)
Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)
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%
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Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Proponowany wzór karty oceny operacji
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy
(pełne etaty) zgodnie z wymaganym minimum
zakładanym w rozporządzeniu MRiRW z
24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW na lata 20142020 lub dodatkowych miejsc pracy (pełne etaty) 0 lub 5 lub 10 lub
ponad zakładane minimum wynikające z ww.
15 lub 20
rozporządzenia LSR
- zakładane minimum wynikające z rozporządzenia –
5 pkt.
- utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy – 10 pkt
- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 15 pkt
- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy
20 pkt
Nie – 0 pkt
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest połączona z podnoszeniem
kompetencji:
- wnioskodawcy – 10 pkt
0 lub 10 lub 15
- pracowników wnioskodawcy – 15 pkt.
Operacja nie jest połączona z podnoszeniem
kompetencji – 0 pkt.
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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3.

4.

Operacja zakłada rozwinięcie działalności
gospodarczej o charakterze:
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt.
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub
rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym,
organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym
lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
- obszaru LSR – 10 pkt
- województwa – 20 pkt
Operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z
grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez
pracy do ukończenia 34 roku życia/osoby powyżej
5. 54 roku życia – 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
- operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie
osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie
w zakresie planowanej operacji i dołączył
6.
dokumenty je potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE –
0 pkt.
RAZEM

5

lub 15

0 lub 10 lub 20

0 lub 5 lub 10 lub
15

0 lub 15

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – utworzenie większej liczby
miejsc pracy ponad zakładane minimum wynikające z
rozporządzenia LSR
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU
Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYETRIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK
OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
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KRYTERIAMI WYBORU

III. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
(w zł)
%

Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Uzasadnienie proponowanych zmian w wzorze Karty Oceny Operacji WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Proponowane zmiany w treści kryterium 1 dotyczącego utworzenia w ramach operacji miejsc pracy. Rada LGD biorąc pod
uwagę wskazania mieszkańców obszaru LGD dotyczące treści niniejszego kryterium zgodnie z zapisami procedury ustalania
lub zmiany kryteriów wyboru operacji w drodze uchwały nr 7/116/2018 z dnia 28,12.2018r. wystąpiła z wnioskiem o
dokonanie zmiany treści niniejszego kryterium celem jego zmiany. Zdaniem mieszkańców dotychczasowa treść kryterium
odzwierciedla jedynie minimalne wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa gdzie każdy z wnioskodawców w
zależności od wnioskowanej kwoty musi na każde 100 000,00 zł dotacji utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy. Zdaniem
mieszkańców kryterium powinno premiować takie operacje w ramach których, wnioskodawcy stworzą dodatkowe miejsca
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pracy ponad minimum wynikające z przepisów prawa, co z kolei może w efekcie przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia
na obszarze LGD. W związku z powyższym proponuje się zmianę treści kryterium nr 1 zakresie zaproponowanym w nowym
wzorze wraz z doprecyzowaniem wyrażeń użytych w kolumnie punktacja. Dodatkowo w karcie oceny operacji w wierszu
opisującym maksymalną i minimalną punktację doprecyzowano informację dotyczącą kryterium premiującego w odniesieniu
do proponowanych zmian w kryterium nr 1.
Proponowane zmiany w treści kryterium nr 4 dotyczącego innowacyjności polegają na jego ujednoliceniu z zakresem zmian
jakie proponuje się w kryterium nr 4 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej co jednocześnie wpłynie na
uniknięcie rozbieżności w procedurze wraz z doprecyzowaniem wyrażeń użytych w kolumnie punktacja.
Pozostałe zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na doprecyzowaniu oraz
prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się do kryterium nr 2, 5 oraz 6.
Dodatkowo w treści kryterium nr 5 dopisano zdanie doprecyzowujące okoliczność kiedy wnioskodawca za kryterium nr 5
otrzymuje 0 punków. Proponowana zmiana nie ma wpływu na sens brzmienia kryterium.
Proponowane zmiany nie zmieniają minimalnego oraz maksymalnego zakres punktacji poszczególnych kryteriów.

2.

3.

4.

V. Załącznik nr 5 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych
dokumentów – „KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO”
Dotychczasowy wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
LOKALNEGO
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do zachowania i
promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.
0 lub 20
Tak-20pkt
Nie – 0 pkt
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie
w zakresie planowanej operacji o podobnym
charakterze.
0-10
- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.
- realizował 1 projekt – 5 pkt.
- nie realizował projektów – 0 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji obszaru
0
lub 15
objętego LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania
0
lub15
lub wykorzystania czynników stanowiących mocne
strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja pozytywnie wpływa na budowanie
0
lub 15
wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja zakłada:
- organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub
sportowej związanej z wdrażaniem zachowania
dziedzictwa lokalnego
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
- promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego,
0-25
historycznego lub przyrodniczego
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub
zwyczajów, języka regionalnego, gwary
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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- promocję produktów i/ lub usług lokalnych
Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.
-promocja walorów turystycznych obszaru
Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.
RAZEM

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – wykorzystanie czynników
stanowiących mocne strony obszaru

II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU
Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

III. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
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(w zł)
%
(w zł)
(w zł)

(w zł)
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z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:
1.

Podpis Członka Rady:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Proponowany wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
LOKALNEGO
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.

3.
4.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do zachowania i
promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.
0 lub 20
Tak-20pkt
Nie – 0 pkt
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie
w zakresie planowanej operacji o podobnym
charakterze.
0 lub 5 lub 10
- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.
- realizował 1 projekt – 5 pkt.
- nie realizował projektów – 0 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji obszaru
0
lub 15
objętego LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
0
lub15
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania
lub wykorzystania czynników stanowiących mocne
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja pozytywnie wpływa na budowanie
5. wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja zakłada:
- organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub
sportowej związanej z wdrażaniem zachowania
dziedzictwa lokalnego
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
- promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego
6. Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub
zwyczajów, języka regionalnego, gwary
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
- promocję produktów i/ lub usług lokalnych
Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.
-promocja walorów turystycznych obszaru
Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.
RAZEM

0

lub 15

0 lub 5 lub 10 lub
15 lub 20 lub 25

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – wykorzystanie czynników
stanowiących mocne strony obszaru
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU
Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

III. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
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wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:
1.

Podpis Członka Rady:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Uzasadnienie proponowanych zmian w wzorze Karty Oceny Operacji WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
1. Proponowane zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na doprecyzowaniu oraz
prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się do kryterium nr 2 oraz 6.
2. Proponowane zmiany nie zmieniają minimalnego oraz maksymalnego zakres punktacji poszczególnych kryteriów.
VI. Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów „KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH
KRYTERIÓW WYBORU – WZMOCNIENIE KAPITALU SPOŁECZNEGO W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z
WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH”
Dotychczasowy wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – WZMOCNIENIE KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
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Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji
PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
LP.
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do aktywizacji i
1. podnoszenia kompetencji mieszkańców.
0 lub 15
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Czy projekt podniesie wiedzę mieszkańców na temat
działań proekologicznych lub sprzyjających ochronie
0
lub 15
2.
środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
- Tak – 15 pkt, Nie – 0 pkt.
Bezpośrednią i największa grupę docelową projektu
stanowią grupy de faworyzowane:
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10
3. pkt.;
0-40
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;
Operacja przewiduje zastosowanie innowacyjnych
metod szkoleń/ warsztatów
0
lub 15
4. - na obszarze LGD – 5 pkt.
- województwa – 10 pkt.
- kraju – 15 pkt.
Operacja preferuje wnioskodawców mających
5. doświadczenie w organizowaniu szkoleń/warsztatów
0 lub 15
Tak – 15 pkt., Nie – 0 – pkt.
RAZEM
100
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium
premiujące:
podniesienie
wiedzy
mieszkańców na temat działań proekologicznych lub
sprzyjających
ochronie
środowiska
lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Lp.

Zakres uzupełnień/ wyjaśnień
TAK

1.
2.
3.
4.
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OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTRIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

III. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(w zł)
%
(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Proponowany wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – WZMOCNIENIE KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE
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OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
LP.
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja przyczynia się do aktywizacji i podnoszenia
1.
kompetencji mieszkańców.
0 lub 15
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Czy projekt podniesie wiedzę mieszkańców na temat
działań proekologicznych lub sprzyjających ochronie
2.
0 lub 15
środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
- Tak – 15 pkt, Nie – 0 pkt.
Bezpośrednią i największa grupę docelową projektu
stanowią grupy de faworyzowane:
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10
pkt.;
0 lub 10 lub 20
3.
- kobiety - 10 pkt.;
lub 30 lub 40
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;
- grupą docelową projektu nie są grupy de
faworyzowane – 0 pkt
Operacja przewiduje zastosowanie innowacyjnych
metod szkoleń/ warsztatów
4.
0 lub 15
Tak – 15 pkt,
Nie – 0 pkt,
Operacja preferuje wnioskodawców mających
5.
doświadczenie w organizowaniu szkoleń/warsztatów
0 lub 15
Tak – 15 pkt., Nie – 0 – pkt.
RAZEM
100
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące: podniesienie wiedzy mieszkańców
na temat działań proekologicznych lub sprzyjających
ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym.
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Lp.

Zakres uzupełnień/ wyjaśnień
TAK
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1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTRIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

III. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(w zł)
%
(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.
Uzasadnienie proponowanych zmian w wzorze Karty Oceny Operacji WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH
1. Proponowane zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na doprecyzowaniu oraz
prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się do kryterium nr 3. Dodatkowo w treści
kryterium nr 3 dopisano zdanie doprecyzowujące okoliczność kiedy wnioskodawca za niniejsze kryteria otrzymuje 0 punków.
Proponowana zmiana nie ma wpływu na sens brzmienia kryterium.
2. W związku z uwagami mieszkańców obszaru LGD proponuje się zmianę treści kryterium nr 4 dotyczącym innowacyjności
Wg. Mieszkańców dotychczasowe brzmienie kryterium zakłada zbyt daleko posuniętą dezagragację. Zdaniem mieszkańców
obszaru LGD wykazanie w ramach projektów innowacyjności szkoleń na poziomie obszaru LGD województwa czy też kraju
jest niemożliwe przez wnioskodawców do udowodnienia, zaś kryterium w takiej formie jest kryterium nie możliwym do
spełnienia a co za tym idzie bezzasadne. Proponuję się uproszczenie kryterium. Zgodnie z proponowaną nową treścią
kryterium nr 4 innowacyjność projektu będzie się badać na zasadzie jest występowania lub jej braku.
3. Proponowane zmiany nie zmieniają minimalnego oraz maksymalnego zakresu punktacji poszczególnych kryteriów.

VII. Załącznik nr 7 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych
dokumentów – „KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
PROMOWANIE OBSZARUOBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG
LOKALNYCH”
Dotychczasowy wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – PROMOWANIE OBSZARU
OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności
lokalnej
0 lub 20
Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności
mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych
0
lub 15
inicjatyw
Tak – 15 pkt.
Nie – 0 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji obszaru
0
lub 10
objętego LGD
Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar LGD
- 3 gminy -20 pkt.
0-20
- 2 gminy - 15 pkt.
- 1 gmina – 10 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji lokalnych
0
- 15
walorów
Tak – 15pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja przyczyni się do poszerzenia oferty w
0-20
zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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- mieszkańców – 10 pkt.
- Turystów – 15 pkt.
- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.
RAZEM

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTRIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie– jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

2)

USTALENIE KWOTY WSPARCIA

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)
Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)
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%
(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)
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Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:
1.

Podpis Członka Rady:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Proponowany wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – PROMOWANIE OBSZARU
OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności
lokalnej
0 lub 20
Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności
mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych
0
lub 15
inicjatyw
Tak – 15 pkt.
Nie – 0 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji obszaru
0
lub 10
objętego LGD
Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar LGD
- 3 gminy -20 pkt.
10 lub 15 lub 20
- 2 gminy - 15 pkt.
- 1 gmina – 10 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji lokalnych
walorów
0 lub 15
Tak – 15pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja przyczyni się do poszerzenia oferty w
10 lub 15 lub 20
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu
- mieszkańców – 10 pkt.
- Turystów – 15 pkt.
- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.
RAZEM

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTRIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie– jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

3)

USTALENIE KWOTY WSPARCIA

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)
Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
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(w zł)
%
(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)
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(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:
1.

Podpis Członka Rady:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Uzasadnienie proponowanych zmian w wzorze Karty Oceny Operacji WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –
PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
1. Proponowane zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na doprecyzowaniu oraz
prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się do kryterium nr 4,5 oraz 6.
2. Proponowane zmiany nie zmieniają minimalnego oraz maksymalnego zakresu punktacji poszczególnych kryteriów
VIII. Załącznik nr 8 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów – „KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH
KRYTERIÓW WYBORU – BUDOWA I PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH”
Dotychczasowy wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – BUDOWA I PRZEBUDOWA
PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH
I POWIATOWYCH
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

2.
3.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja
umożliwia
połączenie
obiektów
użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas
0 lub 20
dojazdu pomiędzy tymi obiektami
Tak-20 pkt., Nie-0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest realizowana w miejscowości
0
-20
zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców
Tak-20 pkt, nie-0 pkt
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w
0
-10
zakresie planowanej operacji o podobnym
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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charakterze.
- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.
- realizował 1 projekt – 5 pkt.
- nie realizował projektów – 0 pkt.
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom
4.
klimatycznym
Tak-10pkt, nie-0 pkt
Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z
grupy de faworyzowanej na terenie objętym SRL
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10
5. pkt.;
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;
RAZEM

0

- 10

0 - 40

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – realizowanie operacji w
miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców.
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJ WG LOKALNYCH KRYTERIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

III. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
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Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Proponowany wzór karty oceny operacji.
I. KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – BUDOWA I PRZEBUDOWA
PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH
I POWIATOWYCH
Znak sprawy/ Numer wniosku
Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy
Nr identyfikacyjny ARiMR
Data i godzina złożenia wniosku
Tytuł operacji

LP.

1.

PRZYZNANA
UZASADNIENIE
LICZBA
PRZYZNANEJ
PUNKTÓW
PUNKTACJI
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja
umożliwia
połączenie
obiektów
użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas
0 lub 20
dojazdu pomiędzy tymi obiektami
Tak-20 pkt., Nie-0 pkt.
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
OPIS KRYTERIUM

PUNKTACJA
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2.

3.

4.

Operacja jest realizowana w miejscowości
zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców
Tak-20 pkt, Nie-0 pkt
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w
zakresie planowanej operacji o podobnym
charakterze.
- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.
- realizował 1 projekt – 5 pkt.
- nie realizował projektów – 0 pkt.
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom
klimatycznym
Tak-10pkt, nie-0 pkt

Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z
grupy de faworyzowanej na terenie objętym LSR
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10
pkt.;
5. - kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;
- operacja nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb osób z
grup de faworyzowanych - 0 pkt
RAZEM

0 lub
20

0 lub
5 lub
10

0 lub 10

0 lub 10 lub 20
lub 30 lub 40

100

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – realizowanie operacji w
miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców.
II. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Miejsce i data:
TAK

NIE

DO UZUP.

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU

Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień (Wypełnia Prowadzący Posiedzenie – jeśli dotyczy):
Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień?
Zakres uzupełnień/ wyjaśnień

Lp.

TAK

NIE

1.
2.
3.
4.

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJ WG LOKALNYCH KRYTERIÓW
WYBORU
Miejsce i data:
TAK
OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNYMI
KRYTERIAMI WYBORU
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III. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji
Intensywność pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów lub
zakresu pomocy (§18 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Maksymalna kwota pomocy, w zależności od grupy Beneficjentów
lub zakresu pomocy (§15 rozporządzenia LSR/ogłoszenie naboru
wniosków o przyznanie pomocy LSR)
Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres programowania
2014-2020 (różnica kwoty jaką może otrzymać dany Beneficjent
w okresie programowania 2014-2020 a kwotą pomocy wypłaconą
na zrealizowane operacje i kwotą pomocy przyznaną na operacje,
których realizacja nie została jeszcze zakończona)
Ustalona kwota wsparcia dla operacji (iloczyn wysokości kosztów
kwalifikowalnych
operacji
i
intensywności
pomocy,
z uwzględnieniem maksymalnej kwoty pomocy oraz limitu na okres
programowania 2014-2020)

(w zł)
%
(w zł)
(w zł)

(w zł)
(słownie:)

Informacje o proponowanej kwocie wsparcia
(uzasadnienie, stwierdzenie niekwalifikowalnych wydatków, propozycje zmiany kwoty wsparcia)

Miejsce i data oceny:
Nazwisko i imię Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Uzasadnienie proponowanych zmian w wzorze Karty Oceny Operacji WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – BUDOWA
I PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH
1. Proponowane zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na doprecyzowaniu oraz
prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się do kryterium nr 2, 3, 4 oraz 5.
Dodatkowo w treści kryterium nr 5 dopisano zdanie doprecyzowujące okoliczność kiedy wnioskodawca za niniejsze kryteria
otrzymuje 0 punków oraz dokonano poprawy błędu pisarskiego z „SRL” na „LSR” . Proponowana zmiana nie ma wpływu na
sens brzmienia kryterium.
2. Proponowane zmiany nie zmieniają minimalnego oraz maksymalnego zakresu punktacji poszczególnych kryteriów
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IX. Załącznik nr 9 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych
dokumentów – „Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie
danego kryterium”
Proponowana treść załącznika nr 9 – Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego
kryterium
Zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej
Lp.
Opis kryterium
Punktacja
Sposób oceny
Operacja przyczynia się do powstawania
0 lub 20
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
1
co najmniej 1 miejsca pracy w tym przez
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
samozatrudnienie w ramach zakładania
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
własnej działalności gospodarczej na
terenie objętym LSR: TAK - 20 pkt, NIE 0 pkt.
Operacja jest połączona z podnoszeniem
0 lub 15
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
2
kompetencji
wnioskodawcy
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Dodatkowo wymagane ujęcie w pkt VII Zakres rzeczowo
finansowy
operacji
ppkt
7.1
zestawienie
przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji
operacji Biznesplanu kosztu dotyczącego podnoszenia
kompetencji wnioskodawcy.
Operacja
zakłada
podejmowanie
5 lub 15
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
3
działalności gospodarczej o charakterze:
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
usługowym
–
5
pkt.
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
- produkcyjnym – 15 pkt.
Na podstawie wskazanego kodu pkd (działalność
podstawowa) dla działalności związanej z realizacją
operacji.
Operacja ma innowacyjny charakter
0 lub 10 lub
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
4.
(technologia lub rozwiązanie w zakresie
20
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
produktowym,
procesowym,
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
organizacyjnym lub marketingowym) o
Dodatkowo:
neutralnym lub pozytywnym wpływie na
W ramach oceny projektów wnioskodawcy będą
środowisko
w
skali:
zobowiązani wykazać, iż dany produkt, usługa czy
- obszaru LSR – 10 pkt
procesu wcześniej nie występował oraz, że jest to coś
- województwa – 20 pkt
nowego w skali obszaru LSR lub województwa.
Operacja nie ma innowacyjnego charakteru
Wnioskodawca
będzie
zobowiązany
do
– 0 pkt
przeprowadzenia analizy potrzeb klienta co będzie
stanowiło podstawę oceny innowacyjności projektu.
Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku analizę
potrzeb klienta w ramach której w zależności od
wykazywanego
stopnia
innowacyjności
należy
przedstawić
wyniki
badania
ankietowego
przeprowadzonego wśród mieszkańców obszaru LGD
(Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza), lub
województwa
dotyczącego
zapotrzebowania
na
wprowadzenie oferowanego produktu czy usługi.
Analiza powinna zawierać pytania zawarte w ankiecie
wraz z ilością udzielonych odpowiedzi oraz jej wyniki i
dokładny opis przeprowadzonego badania m.in. liczbę
osób uczestników badania w jakim terminie zostało
przeprowadzone oraz w jakiej formie - czy był to
wywiad telefoniczny (spis numerów), badanie
internetowe czy też tradycyjna ankieta.
W zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności
badanie powinno obejmować
- w skali obszaru LSR – 380 osób (pomiar na poziomie
błędu 5% w odniesieniu do liczby mieszkańców obszaru
LGD – 42 155 osób)
- w skali województwa – 600 osób (pomiar na poziomie
błędu 4% w odniesieniu do liczby dorosłych
mieszkańców województwa) podkarpackiego - 1 410 000
osób)
Wnioskodawca powinien również dołączyć do wniosku
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analizę z której, w zależności od wykazywanego stopnia
innowacyjności wynika, że dany produkt usługa czy
proces w przedsiębiorstwie wcześniej nie występowały i
że jest to coś nowego w skali obszaru LSR lub
województwa. W analizie (np. na podstawie wydruku z
CEDIG) należy wskazać firmy/podmioty o tym samym
pkd
(działalność
podstawowa)
lub
tożsamym
funkcjonującym na rynku oraz udowodnić że wskazane
podmioty planowanej przez wnioskodawcę usługi
produktu czy procesu nie oferują np. na podstawie
informacji uzyskanych bezpośrednio od tych podmiotów
– (oświadczenie, korespondencja e-mail), wydruki
zakresu oferowanych usług i produktów ze stron
internetowych.
5

Operacja
jest
ukierunkowana
na
zatrudnienie
osób
z
grup
defaworyzowanych na terenie objętym
LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające
bez pracy
do ukończenia 34 roku
życia/osoby powyżej 54 roku życia – 5
pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
- operacja nie jest ukierunkowana na
zatrudnienie
osób
z
grup
de
faworyzowanych - 0 pkt

0 lub 5 lub 10
lub 15

6

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub
doświadczenie w zakresie planowanej
operacji i dołączył dokumenty je
potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt

0 lub 15

Zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej
Lp.
Opis kryterium
Operacja przyczynia się do utworzenia
1
miejsc pracy (pełne etaty) zgodnie z
wymaganym minimum zakładanym w
rozporządzeniu MRiRW z 24.09.2015r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata
2014-2020 lub dodatkowych miejsc pracy
(pełne etaty) ponad zakładane minimum
wynikające z ww. rozporządzenia LSR
- zakładane minimum wynikające z
rozporządzenia – 5 pkt.
- utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy
– 10 pkt
- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy –
15 pkt
- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych
miejsc pracy 20 pkt
Nie – 0 pkt
Operacja jest połączona z podnoszeniem
2
kompetencji:
- wnioskodawcy – 10 pkt

Punktacja
0 lub 5 lub 10
lub 15 lub 20

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Wnioskodawca w sposób niebudzący wątpliwości musi
uzasadnić w jaki sposób działania ujęte w WOP
przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb osób z grup de
faworyzowanych.
Na
wnioskodawcy
spoczywa
obowiązek zapewnienia wiarygodnego wykazania,
dowodu, ze projekt jest skierowany do grupy de
faworyzowanej. (Zaświadczenia z PUP o statusie
bezrobotnego nie starsze jak 30 dni na dzień złożenia
wniosku lub załącznik do ogłoszenia o naborze oświadczenia o statusie wnioskodawcy – w przypadku
osoby pozostającej bez pracy nie zarejestrowanej w
PUP, Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
Wnioskodawca może wykazać, że poszczególne warunki
przynależności do grupy de faworyzowanej spełnia
łącznie. Punkty wówczas podlegają sumowaniu. (max 15
pkt)
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru
oraz załącznik do ogłoszenia o naborze Doświadczenie
Wnioskodawcy.
Sposób oceny
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 24.09.2015r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW na lata 2014-2020 - na każde wnioskowane
100 000,00 zł, Wnioskodawca musi utworzyć jedno
miejsce pracy (pełne etaty). Dodatkowa punktacja będzie
miała miejsce w sytuacji utworzenia dodatkowego
miejsca (pełne etaty) pracy ponad minimum wynikające
z rozporządzenia LSR

0 lub 10 lub
15
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Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Dodatkowo wymagane jest ujęcie w części B.V
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- pracowników wnioskodawcy – 15 pkt.
Operacja
nie
jest
połączona
podnoszeniem kompetencji – 0 pkt.

z

3

Operacja zakłada rozwinięcie działalności
gospodarczej o charakterze:
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt.

4.

Operacja ma innowacyjny charakter
(technologia lub rozwiązanie w zakresie
produktowym,
procesowym,
organizacyjnym lub marketingowym) o
neutralnym lub pozytywnym wpływie na
środowisko
w
skali:
- obszaru LSR – 10 pkt
- województwa – 20 pkt
Operacja nie ma innowacyjnego charakteru
– 0 pkt

5 lub 15

0 lub 10 lub
20

zestawienie rzeczowo finansowe operacji wniosku o
przyznanie pomocy oraz w pkt VII Zakres rzeczowo
finansowy
operacji
ppkt
7.1
zestawienie
przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji
operacji Biznesplanu kosztu dotyczącego podnoszenia
kompetencji
wnioskodawcy
lub
pracowników
wnioskodawcy.
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Weryfikacje na podstawie wskazanego kodu pkd
(działalność podstawowa) dla działalności związanej z
realizacją operacji.
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Dodatkowo:
W ramach oceny projektów wnioskodawcy będą
zobowiązani wykazać, iż dany produkt, usługa czy
procesu wcześniej nie występował oraz, że jest to coś
nowego w skali obszaru LSR lub województwa.
Wnioskodawca
będzie
zobowiązany
do
przeprowadzenia analizy potrzeb klienta co będzie
stanowiło podstawę oceny innowacyjności projektu.
Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku analizę
potrzeb klienta w ramach której w zależności od
wykazywanego
stopnia
innowacyjności
należy
przedstawić
wyniki
badania
ankietowego
przeprowadzonego wśród mieszkańców obszaru LGD
(Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza), lub
województwa
dotyczącego
zapotrzebowania
na
wprowadzenie oferowanego produktu czy usługi.
Analiza powinna zawierać pytania zawarte w ankiecie
wraz z ilością udzielonych odpowiedzi oraz jej wyniki i
dokładny opis przeprowadzonego badania m.in. liczbę
osób uczestników badania w jakim terminie zostało
przeprowadzone oraz w jakiej formie - czy był to
wywiad telefoniczny (spis numerów), badanie
internetowe czy też tradycyjna ankieta.
W zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności
badanie powinno obejmować
- w skali obszaru LSR – 380 osób (pomiar na poziomie
błędu 5% w odniesieniu do liczby mieszkańców obszaru
LGD – 42 155 osób)
- w skali województwa – 600 osób (pomiar na poziomie
błędu 4% w odniesieniu do liczby dorosłych
mieszkańców
województwa)
podkarpackiego
1 410 000 osób)
Wnioskodawca powinien również dołączyć do wniosku
analizę z której, w zależności od wykazywanego stopnia
innowacyjności wynika, że dany produkt usługa czy
proces w przedsiębiorstwie wcześniej nie występowały i
że jest to coś nowego w skali obszaru LSR lub
województwa.. W analizie (np. na podstawie wydruku z
CEDIG) należy wskazać firmy/podmioty o tym samym
pkd (działalność podstawowa) lub tożsamym
funkcjonującym na rynku oraz udowodnić że wskazane
podmioty planowanej przez wnioskodawcę usługi
produktu czy procesu nie oferują np. na podstawie
informacji uzyskanych bezpośrednio od tych podmiotów
– (oświadczenie, korespondencja e-mail), wydruki
zakresu oferowanych usług i produktów ze stron
internetowych.

5

Operacja
jest
ukierunkowana
na
zatrudnienie
osób
z
grup
defaworyzowanych na terenie objętym

0 lub 5 lub 10
lub 15
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Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik Opis projektu w odniesieniu do
lokalnych kryteriów wyboru. Wnioskodawca w sposób
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niebudzący wątpliwości musi uzasadnić w jaki sposób
działania ujęte w WOP przyczyniają się do zaspokojenia
potrzeb osób z grup de faworyzowanych z terenu
objętego LSR. Przykłady obliczania punktacji:
- Wnioskodawca może wykazać, że poszczególne
warunki przynależności do grupy de faworyzowanej
spełnia łącznie np. 1 osoba. Punkty wówczas podlegają
sumowaniu (max – 15 pkt).
- W sytuacji gdy zostanie wykazane że np. 2 osoby
spełniają przynależność do jednej tej samej grupy de
faworyzowanej wnioskodawca otrzyma 5 pkt.
- W sytuacji gdy zostanie wykazane że np. 2 osoby
spełniają przynależność do 2 różnych grupy de
faworyzowanych wnioskodawca otrzyma 10 pkt.
Maksymalnie za kryterium można uzyskać 15 punktów.

LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające
bez pracy do ukończenia do 34 roku
życia/osoby powyżej 54 roku życia – 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
- operacja nie jest ukierunkowana na
zatrudnienie
osób
z
grup
de
faworyzowanych – 0 pkt

6

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub
doświadczenie w zakresie planowanej
operacji i dołączył dokumenty je
potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0
pkt.

Zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Lp.
Opis kryterium
Operacja przyczynia się do zachowania i
1
promowania
lokalnych
tradycji
i
zwyczajów.
Tak-20pkt
Nie – 0 pkt
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub
2
doświadczenie w zakresie planowanej
operacji o podobnym charakterze.
- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.
- realizował 1 projekt – 5 pkt.

3

4

- nie realizował projektów – 0 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji
obszaru
objętego
LSR.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Realizacja operacji przyczyni się do
zachowania lub wykorzystania czynników
stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru
oraz załącznik do ogłoszenia o naborze Doświadczenie
Wnioskodawcy.

Punktacja
0 lub 20

Sposób oceny
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.

0 lub 5 lub 10

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Dodatkowo wnioskodawca powinien dołączyć do
wniosku kserokopię umowy/umów potwierdzającej
realizacje projektów o charakterze podobnym do operacji
planowanej do realizacji.
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.

0 lub 15

0 lub 15

Zgodnie z analizą SWOT zawartej w Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszar
Lokalnej Grupy Działania „Trygon
– Rozwój i Innowacja” wskazuje m.in. następujące
mocne strony obszaru wpisujące się w zakres
„Zachowania dziedzictwa Lokalnego”:
1. „Prężnie funkcjonujące organizacje społeczne
podejmujące działania na rzecz integracji i aktywizacji
społeczeństwa obywatelskiego”
.
2. „Duże zaangażowanie przedstawicieli różnych
sektorów w działania mające na celu rozwój obszaru
LGD”.
3. „Kultywowanie bogatych tradycji, dbałość o
zachowanie dziedzictwa kulturowego; lokalnych tradycji
i zwyczajów (dziedzictwo lokalne materialne i
niematerialne stanowiące potencjał rekreacyjno turystyczny)”
4. „Obszar LGD jest bogaty w materialną i niematerialną
spuściznę kulturową i historyczną”. Wnioskodawca
powinien wykazać spełnienie co najmniej 1 z
powyższych czynników.
5

Operacja
pozytywnie
budowanie
wspólnej

wpływa
na
tożsamości

0 lub 15
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Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
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6

mieszkańców obszaru LSR
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja zakłada:
organizację imprezy kulturalnej,
rekreacyjnej lub sportowej związanej z
wdrażaniem zachowania dziedzictwa
lokalnego
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
promocję lokalnego dziedzictwa
kulturowego,
historycznego
lub
przyrodniczego
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
- kultywowanie lokalnych tradycji,
obrzędów i/ lub zwyczajów, języka
regionalnego, gwary
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
promocję produktów i/ lub usług
lokalnych
Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.
-promocja
walorów turystycznych
obszaru
Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.

projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
0 lub 5 lub 10
lub 15 lub 20
lub 25

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.

Zakres: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Lp.
Opis kryterium
Punktacja
Sposób oceny
Operacja służy
zaspokojeniu potrzeb
0 lub 20
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
1
społeczności lokalnej
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
Tak – 20 pkt.
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru
Nie – 0 pkt.
2

3

4.

5

6

Operacja przyczynia się do pobudzenia
aktywności
mieszkańców
poprzez
wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw
Tak – 15 pkt.
Nie – 0 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji
obszaru objętego LGD
Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar
LGD
- 3 gminy -20 pkt.
- 2 gminy - 15 pkt.
- 1 gmina – 10 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji
lokalnych walorów
Tak – 15pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja przyczyni się do poszerzenia
oferty w zakresie aktywnego spędzania
wolnego czasu
- mieszkańców – 10 pkt.
- Turystów – 15 pkt.
- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.

0 lub 15

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru

0 lub 10

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru

10 lub 15 lub
20

0 lub 15

10 lub 15 lub
20

Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.

Zakres: Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
Środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Lp.
Opis kryterium
Punktacja
Sposób oceny
Operacja przyczynia się do aktywizacji i
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
1
podnoszenia kompetencji mieszkańców.
0 lub 15
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Czy projekt podniesie wiedzę
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
2
mieszkańców na temat działań
0 lub 15
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
proekologicznych lub sprzyjających
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu
Wnioskodawca musi uzasadnić w jaki sposób działania
zmianom klimatu
podjęte w ramach wniosku przyczynia się do
podniesienia wiedzy mieszkańców w ramach
- Tak – 15 pkt, Nie – 0 pkt.
przedmiotowego kryterium i w jaki sposób je udowodni
np. badania/analiza stopnia wiedzy uczestników projektu
przed i po realizacji; liczba rozdysponowanych
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3

4

Bezpośrednią i największa grupę docelową
projektu stanowią grupy de faworyzowane:
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku
życia – 10 pkt.;
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;
- grupą docelową projektu nie są grupy de
faworyzowane – 0 pkt
Operacja
przewiduje
zastosowanie
innowacyjnych metod szkoleń/ warsztatów
Tak – 15 pkt,
Nie – 0 pkt,

0 lub 10 lub
20 lub 30 lub
40

0 lub 15

5

Operacja
preferuje
wnioskodawców
mających doświadczenie w organizowaniu
szkoleń/warsztatów
Tak – 15 pkt., Nie – 0 – pkt.

0 lub 15

egzemplarzy
publikacji
dotyczącej
działań
proekologicznych i.t.p.
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Wnioskodawca w sposób niebudzący wątpliwości musi
uzasadnić w jaki sposób działania ujęte w wniosku o
powierzenie grantu przyczyniają się do zaspokojenia
potrzeb osób z grup de faworyzowanych.
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Przy ocenie projektu innowacyjność rozumiana jest jako
wdrożenia nowego na danym obszarze lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi procesu, organizacji
lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących zasobów, przyrodniczych historycznych,
kulturowych czy społecznych. Innowacyjność będzie
dotyczyła zastosowania nowatorskich metod aktywizacji
mieszkańców, która będzie czymś nowym, dotychczas
nie stosowanym na obszarze LGD.
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku
kserokopię umowy/umów potwierdzającej realizacje
projektów o charakterze podobnym do operacji
planowanej do realizacji.

Zakres: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych
Lp.
Opis kryterium
Punktacja
Sposób oceny
Operacja umożliwia połączenie obiektów
0 lub 20
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
1
użyteczności publicznej lub skraca dystans
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
i czas dojazdu pomiędzy tymi obiektami
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Tak-20 pkt., Nie-0 pkt.
Operacja jest realizowana w miejscowości
0 lub 20
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
2
zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
mieszkańców
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Tak-20 pkt, nie-0 pkt
Na podstawie danych gmin/danych GUS.
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub
0 lub 5 lub 10 Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
3
doświadczenie w zakresie planowanej
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
operacji o podobnym charakterze.
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.
Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku
- realizował 1 projekt – 5 pkt.
kserokopię umowy/umów potwierdzającej realizacje
projektów o charakterze podobnym do operacji
- nie realizował projektów – 0 pkt.
planowanej do realizacji.
Operacja
przewiduje
zastosowanie
0 lub 10
Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
4.
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
środowiska lub zmianom klimatycznym
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Tak-10pkt, nie-0 pkt
5

Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb
osób z grupy de faworyzowanej na terenie
objętym LSR
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku
życia – 10 pkt.;
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;
- operacja nie wpłynie na zaspokojenie
potrzeb osób z grup de faworyzowanych 0 pkt

0 lub 10 lub
20 lub 30 lub
40

Uzasadnienie
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Weryfikacja na podstawie złożonego wniosku wraz z
załącznikami. Załącznik do ogłoszenia o naborze opis
projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru.
Wnioskodawca w sposób niebudzący wątpliwości musi
uzasadnić w jaki sposób działania ujęte w WOP
przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb osób z grup de
faworyzowanych.
Na
wnioskodawcy
spoczywa
obowiązek zapewnienia wiarygodnego wykazania,
dowodu, ze projekt jest skierowany do grupy de
faworyzowanej. Wnioskodawca może wykazać, że
projekt łącznie obejmuje poszczególne warunki
przynależności do grupy de faworyzowanej (max 40
pkt). Punkty wówczas podlegają sumowaniu.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu 1/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
Wprowadzenia dodatkowego załącznika w ramach którego przedstawia się szczegółowy opis oraz sposób oceny poszczególnych
kryteriów podyktowane jest wymogiem wynikających z wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie
jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
PROW na lata 2014-2020.

X. Załącznik nr 10 do procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych
dokumentów – „Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji”
1.

Obecny zapis procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru
operacji – część Obszar i zakres stosowania – pkt. 2

Proponowany zapis procedury ustalania lub zmiany
kryteriów wyboru operacji – część Obszar i zakres
stosowania – pkt. 2

Wszystkie działania LGD dotyczące ustalania i zmiany kryteriów
SRL są jawne

Wszystkie działania LGD dotyczące ustalania i zmiany
kryteriów LSR są jawne

Uzasadnienie zmiany zapisu
Poprawka błędu pisarskiego

X. A. Załącznik nr 1 do procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji:
„Formularz kryteriów wyboru”
Dotychczasowa treść załącznika nr 1 „Formularz kryteriów wyboru”
Zakres: podejmowanie działalności gospodarczej
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy
Mierzalne
(wg
dane
w tym przez samozatrudnienie w ramach zakładania własnej
weryfikowalne z wniosku)
0 lub 20
działalności gospodarczej na terenie objętym LSR: TAK - 20 pkt,
Adekwatne (W-a, W-b, W-g,
NIE - 0 PKT.
W-h, W-d, S-a,S-d)
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy
Mierzalne
(wg
dane
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt
weryfikowalne z wniosku)
0 lub15
Adekwatne
(S-f,
T-f,
W-i, O-j)
Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o
Mierzalne
(wg
dane
charakterze:
weryfikowalne)
5 lub 15
-usługowym-5
pkt
Adekwatne (S-e, O-f)
-produkcyjnym-15 pkt
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie
Mierzalne (określona liczba
produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowym) o
punktów, dane weryfikowalne
0-20
neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko. Od 0 do 20 pkt
z wniosku) Adekwatne (W-g,
S-f, O-b,O-g)
Operacja jest ukierunkowana na zatrudniania osób z grup de
Mierzalne
(wg
dane
faworyzowanych na terenie objętym SRL:
weryfikowalne z wniosku)
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia
Adekwatne (W-e, W-g, W-f)
0-15
34 roku życia / osoby powyżej 54– 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osobę niepełnosprawną – 5 pkt.
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie
Mierzalne
(wg
dane
planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK –
weryfikowalne - dodatkowy
10 pkt
0-15
załącznik,
dokumenty
wnioskodawców) Adekwatne
(S-i)
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30
MAX
LICZBA
PUNKTÓW

Zakres: rozwijanie działalności gospodarczej
MAX
LICZBA
PUNKTÓW

Opis kryterium
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MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
KRYTERIUM WG

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu 1/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy
Mierzalne
(wg
dane
na każde rozpoczęte 100 000,00 zł dotacji w ramach dotychczas
weryfikowalne z wniosku)
prowadzonej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR:
Adekwatne (W-a, W-b, W-i,
- 1 miejsce pracy – 10 pkt
0 lub 20
W-h, S-d, S-a)
- 2 miejsca pracy – 15 pkt
- 3 miejsca pracy – 20 pkt
NIE – 0 pkt
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji :
Mierzalne
(wg
dane
-wnioskodawcy
-10
pkt
weryfikowalne z wniosku)
0 lub 15
- pracowników wnioskodawcy-15 pkt
Adekwatne
(S-f,
T-f,
Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji – 0 pkt
W-i, O-j)
Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o
Mierzalne
(wg
dane
charakterze
weryfikowalne)
5 lub 15
-usługowym-5
pkt
Adekwatne (S-e, O-f)
-produkcyjnym-15pkt
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie
Mierzalne (określona liczba
produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych) o
punktów, dane weryfikowalne
neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
z wniosku) Adekwatne (Wg,
dotychczas
prowadzonej
działalności
–
5
pkt
0-20
S-f, O-b, O-g)
obszaru
LGD10
pkt
-województwa-15
pkt
- kraju-20 pkt
Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de
Mierzalne
(wg
dane
faworyzowanych na terenie objętym LSR:
weryfikowalne z wniosku)
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia
Adekwatne (W-e, W-g,)
0-15
34 roku życia/powyżej 54 roku życia – 5pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osobę niepełnosprawną – 5 pkt.
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie
Mierzalne
(wg
dane
planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK –
weryfikowalne - dodatkowy
10 pkt
0-15
załącznik,
dokumenty
wnioskodawców) Adekwatne
(S-i)
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30

Zakres: zachowanie dziedzictwa lokalnego
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych
Mierzalne
(wg
dane
tradycji i zwyczajów.
weryfikowalne z wniosku)
0 lub 20
Tak-20pkt Nie – 0 pkt
Adekwatne
(W-f,
W-o,
S-j)
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
planowanej operacji o podobnym charakterze.
Adekwatne (S-i)
- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.
MAX
LICZBA
PUNKTÓW

- realizował 1 projekt – 5 pkt.
- nie realizował projektów – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego SRL.
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania
czynników
stanowiących
mocne
strony
obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości
mieszkańców obszaru SRL
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0 lub 15

0 lub15

0 lub15

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne
)
Adekwatne ( W-o)
Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z wniosku) Adekwatne (S-f,
S-g S-k, S-l)
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
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Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja
zakłada:
- organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej
związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego Tak - 5
pkt.,
Nie
–
0
pkt.
- promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego
Tak 5 pkt., Nie –
0 pkt.
- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów,
języka
regionalnego,
gwary
Tak
5
pkt.,
Nie
–
0
pkt.
promocję
produktów
i/
lub
usług
lokalnych
Tak
-5
pkt.,
Nie
-0
pkt.
-promocja walorów turystycznych obszaru Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

Adekwatne (T-c, W-b, W-f)
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne - dodatkowy
załącznik,
dokumenty
wnioskodawców) Adekwatne (
W-o, S-m, S-w, T-i, O-h,)
0-25

100
30

Zakres: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
MIERZALNOŚĆ I
MAX
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
LICZBA
KRYTERIUM WG
PUNKTÓW
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do aktywizacji i podnoszenia kompetencji
Mierzalne
(wg
dane
mieszkańców.
0 lub 15
weryfikowalne z wniosku)
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Adekwatne (O-j, O-k, W-i )
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Czy projekt podniesie wiedzę mieszkańców na temat działań
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
proekologicznych lub sprzyjających ochronie środowiska lub
Adekwatne (O-a, O-g, O-i, O0 lub 15
przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
j, O-h)
- Tak – 15 pkt, Nie – 0 pkt.
Bezpośrednią i największa grupę docelową projektu stanowią grupy
de faworyzowane:
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;
Operacja przewiduje zastosowanie innowacyjnych metod szkoleń/
warsztatów
- na obszarze LGD – 5 pkt.
- województwa – 10 pkt.
- kraju – 15 pkt.
Operacja preferuje wnioskodawców mających doświadczenie w
organizowaniu szkoleń/warsztatów
Tak – 15 pkt., Nie – 0 – pkt.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (W-e, W-g )
0-40

0 lub 15

0 lub 15

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z wniosku) Adekwatne (O-b)

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku,)
Adekwatne S-i)

100
30

Zakres: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej
Mierzalne
(wg
dane
Tak – 20 pkt.
weryfikowalne z wniosku)
0 lub 20
Nie – 0 pkt.
Adekwatne (O-c, O-d, O-h, Sg)
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców
Mierzalne
(wg
dane
poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw
weryfikowalne z wniosku)
0 lub15
Tak – 15 pkt.
Adekwatne (O-b)
Nie – 0 pkt.
MAX
LICZBA
PUNKTÓW
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Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD
Tak- 10 pkt, Nie- 0 pkt
Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar LGD
- 3 gminy -20 pkt.
- 2 gminy - 15 pkt.
- 1 gmina – 10 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów
Tak-15
pkt
Nie- 0 pkt
Operacja przyczyni się do poszerzenia oferty w zakresie aktywnego
spędzania wolnego czasu
- mieszkańców – 10 pkt.
- Turystów – 15 pkt.
- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

0 lub10

0-20

0 lub15

0-20

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (O-f, o-h)
Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z wniosku)
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne ( S-j,S-k, W-o )
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (S-j, O-h, W-,)

100
30

Działanie: Budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Dotyczy działania: Budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych
MAX
LICZBA
PUNKTÓW

Operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej
lub skraca dystans i czas dojazdu pomiędzy tymi obiektami
0
pkt.
nie
dotyczy
10 pkt. -tak

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez
mniej
niż
5
tyś
mieszkańców
0
pkt.-więcej
niż
5
tyś.
mieszkańców
0-20
15pkt.-mniej niż 5 tyś. mieszkańców

Wnioskodawca posiada wiedzę i/ lub doświadczenie w zakresie
planowanej
operacji
o
podobnym
charakterze
realizował
2
i
więcej
projektów10
pkt.
realizował
jeden
projekt
5pkt
nie realizował projektów – 0 pkt.
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Tak-10 pkt., nie- 0 pkt
Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy
defaworyzowanej
na
terenie
objętym
LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia
34
roku
życia
–
10
pkt.
kobiety
–
10
pkt..
osoby
niepełnosprawne
–
10
pkt.
-osoby powyżej 54 roku życia -10 pkt.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

52

0 -10

0-10

0-40

100
30

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (O-d, T-h, O-e, Of, W-k)

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z wniosku)

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z
wniosku)
Adekwatne (S-i)

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z
wniosku)
Adekwatne
(O-a, O-i)
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (W-e, W-g)
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Proponowana treść załącznika nr 1 „Formularz kryteriów wyboru”
Zakres: podejmowanie działalności gospodarczej
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy
Mierzalne
(wg
dane
w tym przez samozatrudnienie w ramach zakładania własnej
weryfikowalne z wniosku)
0 lub 20
działalności gospodarczej na terenie objętym LSR: TAK - 20 pkt,
Adekwatne (W-a, W-b, W-g,
NIE - 0 PKT.
W-h, W-d, S-a,S-d)
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy
Mierzalne
(wg
dane
TAK-15 pkt, NIE-0 pkt
weryfikowalne z wniosku)
0 lub15
Adekwatne
(S-f,
T-f,
W-i, O-j)
Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o
Mierzalne
(wg
dane
charakterze:
weryfikowalne)
5 lub 15
-usługowym-5 pkt
Adekwatne (S-e, O-f)
-produkcyjnym-15 pkt
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w
Mierzalne (określona liczba
zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub
punktów, dane weryfikowalne
marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na
z wniosku) Adekwatne (W-g,
środowisko
w
skali:
S-f, O-b,O-g)
- obszaru LSR – 10 pkt
0 lub 10 lub 20
- województwa – 20 pkt
MAX
LICZBA
PUNKTÓW

Operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt
Operacja jest ukierunkowana na zatrudniania osób z grup de
faworyzowanych na terenie objętym SRL:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia
34 roku życia / osoby powyżej 54– 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osobę niepełnosprawną – 5 pkt.
- operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de
faworyzowanych - 0 pkt
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie
planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK –
15 pkt, NIE – 0 pkt
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

O lub 5 lub 10
lub 15

0 lub 15

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (W-e, W-g, W-f)

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne - dodatkowy
załącznik,
dokumenty
wnioskodawców) Adekwatne
(S-i)

100
30

Zakres: rozwijanie działalności gospodarczej
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy (pełne etaty)
Mierzalne
(wg
dane
zgodnie z wymaganym minimum zakładanym w rozporządzeniu
weryfikowalne z wniosku)
MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
Adekwatne (W-a, W-b, W-i,
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
W-h, S-d, S-a)
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
0 lub 5 lub 10
lub dodatkowych miejsc pracy (pełne etaty) ponad zakładane
lub 15 lub 20
minimum wynikające z ww. rozporządzenia LSR
- zakładane minimum wynikające z rozporządzenia – 5 pkt.
- utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy – 10 pkt
- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 15 pkt
- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy 20 pkt
Nie – 0 pkt
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji :
Mierzalne
(wg
dane
0 lub 10 lub 15
-wnioskodawcy
-10
pkt
weryfikowalne z wniosku)
MAX
LICZBA
PUNKTÓW
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- pracowników wnioskodawcy-15 pkt
Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji – 0 pkt
Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o
charakterze
-usługowym-5
pkt
-produkcyjnym-15pkt
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w
zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub
marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na
środowisko
w
skali:
- obszaru LSR – 10 pkt
- województwa – 20 pkt
Operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt
Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de
faworyzowanych na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia
34 roku życia/powyżej 54 roku życia – 5pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osobę niepełnosprawną – 5 pkt.
- operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de
faworyzowanych – 0 pkt
Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie
planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK –
15 pkt, NIE – 0 pkt
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

5 lub 15

0 lub 10 lub 20

Adekwatne
(S-f,
W-i, O-j)
Mierzalne
(wg
weryfikowalne)
Adekwatne (S-e, O-f)

T-f,
dane

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z wniosku) Adekwatne (Wg,
S-f, O-b, O-g)

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (W-e, W-g,)
0 lub 5 lub 10
lub 15

0 lub 15

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne - dodatkowy
załącznik,
dokumenty
wnioskodawców) Adekwatne
(S-i)

100
30

Zakres: zachowanie dziedzictwa lokalnego
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych
Mierzalne
(wg
dane
tradycji i zwyczajów.
weryfikowalne z wniosku)
0 lub 20
Tak-20pkt Nie – 0 pkt
Adekwatne
(W-f,
W-o,
S-j)
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
planowanej operacji o podobnym charakterze.
Adekwatne (S-i)
- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.
- realizował 1 projekt – 5 pkt.
0 lub 5 lub 10
- nie realizował projektów – 0 pkt.
MAX
LICZBA
PUNKTÓW

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

LSR
0 lub 15

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania
czynników
stanowiących
mocne
strony
obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości
mieszkańców obszaru SRL
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Operacja zakłada:
- organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej
związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego Tak - 5
pkt., Nie – 0 pkt.
- promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów,
języka regionalnego, gwary
Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.
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0 lub15

0 lub15

0 lub 5 lub 10
lub 15 lub 20
lub 25

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne
)
Adekwatne ( W-o)
Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z wniosku) Adekwatne (S-f,
S-g S-k, S-l)
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (T-c, W-b, W-f)
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne - dodatkowy
załącznik,
dokumenty
wnioskodawców) Adekwatne (
W-o, S-m, S-w, T-i, O-h,)
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- promocję produktów i/ lub usług lokalnych
Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.
-promocja walorów turystycznych obszaru Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

100
30

Zakres: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
MIERZALNOŚĆ I
MAX
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
LICZBA
KRYTERIUM WG
PUNKTÓW
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do aktywizacji i podnoszenia kompetencji
Mierzalne
(wg
dane
mieszkańców.
0 lub 15
weryfikowalne z wniosku)
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.
Adekwatne (O-j, O-k, W-i )
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Czy projekt podniesie wiedzę mieszkańców na temat działań
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
proekologicznych lub sprzyjających ochronie środowiska lub
Adekwatne (O-a, O-g, O-i, O0 lub 15
przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
j, O-h)
- Tak – 15 pkt, Nie – 0 pkt.
Bezpośrednią i największa grupę docelową projektu stanowią grupy
de faworyzowane:
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;
- grupą docelową projektu nie są grupy de faworyzowane – 0 pkt
Operacja przewiduje zastosowanie innowacyjnych metod szkoleń/
warsztatów
Tak – 15 pkt,
Nie – 0 pkt,
Operacja preferuje wnioskodawców mających doświadczenie w
organizowaniu szkoleń/warsztatów
Tak – 15 pkt., Nie – 0 – pkt.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

0 lub 10 lub 20
lub 30 lub 40

0 lub 15

0 lub 15

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (W-e, W-g )

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z wniosku) Adekwatne (O-b)
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku,)
Adekwatne S-i)

100
30

Zakres: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
Opis kryterium
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej
Mierzalne
(wg
dane
Tak – 20 pkt.
weryfikowalne z wniosku)
0 lub 20
Nie – 0 pkt.
Adekwatne (O-c, O-d, O-h, Sg)
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców
Mierzalne
(wg
dane
poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw
weryfikowalne z wniosku)
0 lub15
Tak – 15 pkt.
Adekwatne (O-b)
Nie – 0 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD
Mierzalne
(wg
dane
Tak- 10 pkt, Nie- 0 pkt
0 lub10
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (O-f, o-h)
Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar LGD
Mierzalne (określona liczba
- 3 gminy -20 pkt.
10 lub 15 lub
punktów, dane weryfikowalne
- 2 gminy - 15 pkt.
20
z wniosku)
- 1 gmina – 10 pkt.
Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów
Mierzalne
(wg
dane
Tak-15 pkt
0 lub15
weryfikowalne z wniosku)
Nie- 0 pkt
Adekwatne ( S-j,S-k, W-o )
Operacja przyczyni się do poszerzenia oferty w zakresie aktywnego
Mierzalne
(wg
dane
10 lub 15 lub
spędzania wolnego czasu
weryfikowalne z wniosku)
20
- mieszkańców – 10 pkt.
Adekwatne (S-j, O-h, W-,)
MAX
LICZBA
PUNKTÓW
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- Turystów – 15 pkt.
- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

100
30

Zakres: Budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych
MIERZALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
KRYTERIUM WG
AUTORÓW LSR
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Dotyczy działania: Budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych
MAX
LICZBA
PUNKTÓW

Opis kryterium

Operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej
lub skraca dystans i czas dojazdu pomiędzy tymi obiektami
0 lub 20

TAK – 20 pkt
Nie – 0 pkt

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez
mniej niż 5 tyś mieszkańców

Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (O-d, T-h, O-e, Of, W-k)

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z wniosku)

0 lub 20

TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt
Wnioskodawca posiada wiedzę i/ lub doświadczenie w zakresie
planowanej operacji o podobnym charakterze
realizował 2 i więcej projektów- 10 pkt.
realizował jeden projekt - 5pkt
nie realizował projektów – 0 pkt.
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Tak-10 pkt., nie- 0 pkt

0 lub 5 lub 10

0 lub 10

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z
wniosku)
Adekwatne (S-i)

Mierzalne (określona liczba
punktów, dane weryfikowalne
z
wniosku)
Adekwatne
(O-a, O-i)
Mierzalne
(wg
dane
weryfikowalne z wniosku)
Adekwatne (W-e, W-g)

Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy
defaworyzowanej na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia
34 roku życia – 10 pkt.
0 lub 10 lub 20
- kobiety – 10 pkt..
lub 30 lub 40
- osoby niepełnosprawne – 10 pkt.
-osoby powyżej 54 roku życia -10 pkt.
- operacja nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb osób z grup de
faworyzowanych – 0 pkt
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30
Uzasadnienie zmiany zapisów
Czynność techniczna polegająca na usunięciu rozbieżności pomiędzy kartami oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (załączniki nr
3, 4, 5 ,6, 7, 8) a procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji. Proponowana nowa treść załącznika uwzględnia
również proponowane poprawki w ww. kartach oceny. Czynność niezbędna celem usunięcia rozbieżności pomiędzy
poszczególnymi załącznikami procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów.
Dodatkowo całościowo w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów oraz jej załącznikach dokonuje się aktualizacji
przytoczonych źródeł aktów prawnych.
Uzasadnienie zmiany zapisów
Czynność techniczna mająca na celu zachowanie zasad cytowania norm prawnych.
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