LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI – zmiany kolor czerwony
Przedsięwzięcie 2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
Przedsięwzięcie 2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną

Maksymalna liczba punktów - 44
Minimalna wymagana liczba punktów – 23
Lp.

Nazwa kryterium

Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe

Punktacja

LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym.

1.

Innowacyjność

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu
(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy
lub stosunkach z otoczeniem.

5 pkt. – operacja jest innowacyjna
0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy
wraz z załącznikami i opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru.
LGD preferuje operacje, w których zakłada stworzenie infrastruktury
dostosowanej do potrzeb osób należących do grup defaworyzowanych
zamieszkujące obszar LGD określonych w LSR tj.
2.

Preferowane grupy docelowe

1) kobiety;
2) osoby młode do 40 r. ż.;
3) osoby powyżej 50 r. ż.;
4) osoby niepracujące (osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby
zarejestrowane w PUP);
5) osoby niepełnosprawne (osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności);

10 pkt. – operacja zakłada utworzenie infrastruktury
dostosowanej do potrzeb osób należących do grup
defaworyzowanych zamieszkujących obszar LGD
0 pkt. – operacja nie zakłada utworzenie infrastruktury
dostosowanej do potrzeb osób należących do grup
defaworyzowanych zamieszkujących obszar LGD

6) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy
wraz z załącznikami i opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru.
LGD preferuje operacje przyczyniające się do rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska oraz zmiany klimatu.

3.

4.

Ochrona środowiska oraz klimatu

Obszar realizacji operacji

Kryterium weryfikowane w oparciu o pozycje kosztowe w zestawieniu
rzeczowo-finansowym. Dla przyznania punktacji minimum 1 koszt musi
spełniać warunek pozytywnego wpływu na ochronę środowiska oraz
zmiany klimatu. Spełnienie w/w warunku przez wykazane koszty w
zestawieniu rzeczowo-finansowym pozostawia się subiektywnej ocenie
członków Rady.
LGD preferuje realizację operacji w miejscowościach zamieszkałych przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców
W przypadku operacji realizowanych w więcej jak jednej miejscowości,
kryterium musi spełniać każda z nich.
Wskazana wartość dotyczy łącznie mieszkańców zamieszkałych na stałe i
czasowo.
Kryterium weryfikowane w oparciu o zaświadczenie z Urzędu Gminy
(Ewidencja Ludności) według stanu na koniec roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku.

5 pkt. - operacja będzie miała pozytywny wpływ na
ochronę środowiska oraz zmiany klimatu,
0 pkt. - operacja będzie miała neutralny lub negatywny
wpływ na ochronę środowiska oraz zmiany klimatu.

5 pkt. - operacja jest realizowana w miejscowościach
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.
0 pkt. - operacja jest realizowana w miejscowościach
zamieszkałych od 5 tys. mieszkańców wzwyż.

LGD preferuje Wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji
projektów zgodnych z zakresem przedmiotowej operacji.

5.

Doświadczenie Wnioskodawcy

Wnioskodawca może załączyć maksymalnie 4 dokumenty (np. kopie zleceń
płatności za realizowane projekty).
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączone do wniosku dokumenty
potwierdzające jego spełnienie.

5 pkt. - Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji projektów zgodnych z zakresem przedmiotowej
operacji
0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w
realizacji projektów zgodnych z zakresem przedmiotowej
operacji

LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i znajdują swoje
uzasadnienie w załączonych dokumentach potwierdzających przyjęty
poziom cen.
Kryterium weryfikowane w oparciu o:

6.

Racjonalność budżetu operacji

Dla działań z zakresu infrastruktury drogowej (Przedsięwzięcie 2.1.2): 1
dokument potwierdzający rynkowość ceny za 1 km
budowanej/przebudowywanej drogi (np. kosztorys, umowa, faktura dot.
wcześniejszych inwestycji realizowanych przez gminy)
Dla działań z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
(Przedsięwzięcie 2.1.1) załączone do wniosku m.in. oferty, wydruki z
Internetu, kosztorysy, e-mail, fax (minimum 1 dokument dla każdego
kosztu)

7.

Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i
LGD

LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu do promocji
LSR i LGD.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy
wraz z załącznikami oraz opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów
wyboru.
Tablica informacyjna zgodna z wymogami księgi wizualizacji w PROW
winna znajdować się w miejscu realizacji operacji lub w uzasadnionych
wypadkach w siedzibie Wnioskodawcy (np. w przypadku realizacji operacji

7 pkt. – wszystkie zaplanowane koszty zostały poparte
minimum 1 dokumentem potwierdzającym przyjęty
poziom cen
0 pkt. – zaplanowane koszty nie zostały poparte
dokumentami potwierdzającymi przyjęty poziom cen

2 pkt. – promocja poprzez oznaczenie miejsca realizacji
operacj tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia
w ramach LSR i udziale LGD z zastosowaniem logotypu
LGD (wymiary tablicy minimum 100x70 cm)
2 pkt. - promocja na stałej części strony www

liniowych, które nie obejmują prac budowlanych np. oznakowanie szlaku
lub ścieżki, montaż witaczy).

wnioskodawcy na temat realizacji przedsięwzięcia w
ramach LSR i udziale LGD z zastosowaniem logotypu LGD

*Koszty związane z promocją (w tym tablice informacyjne) w ramach
poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 są niekwalifikowane

0 pkt. - operacja nie zakłada promocji LSR i LGD
Maksymalna liczba punktów – 4 pkt.

8.

Doradztwo LGD

LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa biura LGD na
etapie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacja (w Biurze
LGD) z pracownikami Biura LGD wypełnionego wniosku daje możliwość
uniknięcia błędów i braków powodujących ryzyko odrzucenia wniosku z
przyczyn formalnych.
Dokumentacja z biura LGD (np. lista wnioskodawców którym udzielono
doradztwa w ramach odpowiedniego konkursu, karta doradztwa podpisana
przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika/osobę upoważnioną)

3 pkt. – wnioskodawca lub pełnomocnik/osoba
upoważniona osobiście skonsultował wypełniony
wniosek z pracownikami Biura LGD

0 pkt. -– wnioskodawca lub pełnomocnik/osoba
upoważniona nie skonsultował wypełnionego wniosku z
pracownikami Biura LGD

