PIERWOTNA WERSJA KRYTERIÓW
Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
Przedsięwzięcie 3.1.1: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców
w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji
Ocena merytoryczna pod kątem lokalnych kryteriów wyboru
Maksymalna liczba punktów - 135
Minimalna wymagana liczba punktów – 68
Osiąganie celów LSR
1)
2)

Innowacyjność

Preferowane osoby z
grupy
defaworyzowanej

Metody podnoszenia
wiedzy mieszkańców z
zakresu ochrony
środowiska, zmian
klimatycznych i
innowacji

Wkład własny

Zakres operacji

Operacja realizowana
w partnerstwie
międzybranżowym
Osiąganie wskaźników

Projekt przyczynia się do
osiągnięcia jednego celu
Projekt przyczynia się do
osiągnięcia więcej niż
jednego celu

1) 0 pkt
2) 5 pkt

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu.

LGD preferuje operacje o charakterze
innowacyjnym.
1) operacja jest innowacyjna
2) operacja nie jest innowacyjna
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.
LGD preferuje operacje, w których zakłada większy
udział osób z grup defaworyzowanej w grupie
uczestników:
1) od 50% do 75 % uczestników stanowią osoby z
grupy defaworyzowanej
2) powyżej 75% uczestników stanowią osoby z grupy
dafaworyzowanej.

1) 5 pkt.
2) 0 pkt.

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu.

1) 5 pkt.
2) 10 pkt.

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu.

LGD preferuje operacje wykorzystujące większą
liczbę metod podnoszących wiedzę mieszkańców w
zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i
innowacji:
1) 2 metody
2) 3 metody
3) 4 metody i więcej

1) 2 pkt.
2) 5 pkt.
3) 10 pkt.

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu.

1) 2 pkt
2) 10 pkt
3) 15 pkt

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu.
Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu.
Umowa
partnerska, wpis
aktualny wyciąg z
CEDiG, KRS
Kryterium
weryfikowane w

Za metody podnoszenia wiedzy mieszkańców LGD
uznaje m.in. szkolenia, konferencje, warsztaty,
konkursy edukacyjne, plenerowe spacery, itp.
LGD preferuje operacje, w których udział wkładu
własnego jest wyższy niż wymagany:
1) do 10 punktów procentowych włącznie
2) 10 - 25 punktów procentowych włącznie
3) powyżej 25 punktów procentowych

0 pkt. – jeżeli nie
zakłada udziału osób
z grup
defaworyzowanych

LGD preferuje operacje podnoszące świadomość czy
zakładające promowanie
1) postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych
2) innowacyjnych rozwiązań

1) 10 pkt
2) 10 pkt

LGD preferuje operacje realizowane w partnerstwie
międzybranżowym:
1) z 1 partnerem
2) z 2 i więcej partnerami
Projekty przyczyniają się do realizacji wartości

1) 5 pkt.
2) 10 pkt.

Maksymalnie 20
pkt.

1) 5 pkt.
2) 10 pkt.

zaplanowanych w LSR wskaźników.
1) Realizacja 2 wskaźników produktu
2) Realizacja 3 wskaźników produktu
3) Realizacja 4 i więcej wskaźników produktu
4) Realizacja 2 wskaźników rezultatu
4) Realizacja 3 wskaźników rezultatu
5) Realizacja 4 i więcej wskaźników rezultatu
Doświadczenie
Wnioskodawcy

Racjonalność budżetu
operacji

Wpływ realizacji
operacji na promocję
LSR i LGD

Doradztwo biura LGD

LGD preferuje Wnioskodawców posiadających
kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z
przedmiotową operacją
1) Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji i/lub
doświadczenia zgodnego z przedmiotową operacją
2) Wnioskodawca posiada kwalifikacje i/lub
doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją
Wnioskodawca może załączyć maksymalnie 4
dokumenty.
LGD preferuje operacje, w których koszty są
racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w
załączonych ofertach, projektach, kosztorysach i
innych dokumentach potwierdzających przyjęty
poziom cen.
1) racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich
kosztów została odpowiednio udokumentowana
2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio
udokumentowane
LGD preferuje operacje przyczyniające się w
znacznym stopniu do promocji LSR i LGD:
1) promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą
informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach
LSR i udziale LGD
2)promocja na stronie www wnioskodawcy i/lub
informacja na materiałach powielanych i inne formy
promocji o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i
udziale LGD
2) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD

LGD preferuje wnioskodawców korzystających z
doradztwa biura LGD na etapie przygotowania
wniosku o dofinansowanie:
1) wnioskodawca korzystał z doradztwa
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa

3) 15 pkt
4) 5 pkt.
5) 10 pkt.
6) 15 pkt.
Maksymalna liczba
punktów do
zdobycia łącznie:
30 pkt.
1) 0 pkt.
2) 10 pkt.

oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu i treść
LSR.

Zaświadczenie
Wnioskodawcy o
posiadanym
doświadczeniu
zgodnym z
przedmiotową
operacją.

1) 5 pkt.
2) 0 pkt.

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu oraz
załączniki.

1) 5 pkt.
2) 5 pkt.
2) 0 pkt.

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu

1) 5 pkt
2) 0 pkt.

Tablica
informacyjna
zgodna z
wymogami księgą
wizualizacji w
PROW
Dokumentacja z
biura LGD (np.
lista
wnioskodawców
którym udzielono
doradztwa w
ramach
odpowiedniego
konkursu, karta
doradztwa, listy
ze spotkań
informacyjnych i
szkoleniowych)

PRPOPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców
w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji
Ocena merytoryczna pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Maksymalna liczba punktów - 60
Minimalna wymagana liczba punktów – 46

Lp.

Nazwa kryterium

Szczegółowy opis kryterium, sposób
oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego
kryterium, definicje dodatkowe
LGD preferuje operacje realizowane przez
podmioty, których siedziba od minimum 2 lat
znajduje się na obszarze objętym LSR.
Podmioty związane z obszarem LGD lepiej
znają jego specyfikę i walory, przyczynią się
skuteczniejszego spełnienia celów LSR.

1.

2.

Siedziba Wnioskodawcy

Status prawny

Kryterium weryfikowane w oparciu o
dokumenty potwierdzające lokalizację
siedziby wnioskodawcy np. aktualny KRS
(wersja elektroniczna lub wydruk ) lub inny
dokument potwierdzający lokalizację siedziby
wnioskodawcy np. zaświadczenie z Urzędu
Gminy)
LGD preferuje operacje realizowane przez
osoby prawne, ponieważ ze względu na ich
potencjał instytucjonalny minimalizuje to
ryzyko niewłaściwego wydatkowania środków
w ramach dofinansowania.
Kryterium weryfikowane na podstawie KRS
(wersja elektroniczna lub wydruk aktualnego
odpisu) lub inny dokument potwierdzający
status prawny wnioskodawcy.

Punktacja

5 pkt. – siedziba wnioskodawcy
od minimum 2 lat znajduje się
na obszarze objętym LSR
0 pkt. – siedziba wnioskodawcy
nie znajduje się na obszarze
objętym LSR lub znajduje się na
tym obszarze krócej niż 2 lata.

5 pkt. – wnioskodawca jest
osobą prawną
0 pkt. – wnioskodawca nie jest
osobą prawną

3.

Metody podnoszenia
wiedzy mieszkańców z
zakresu ochrony
środowiska, zmian
klimatycznych i innowacji

LGD preferuje operacje wykorzystujące
większą liczbę metod podnoszących wiedzę
mieszkańców w zakresie ochrony środowiska,
zmian klimatycznych i innowacji. Kryterium
ma wpłynąć na różnorodność projektów oraz
skuteczność ich przekazu w środowisku
lokalnym.
Za metody podnoszenia wiedzy mieszkańców
LGD uznaje m.in. szkolenia, konferencje,
warsztaty, konkursy edukacyjne, plenerowe
spacery, wizyty studyjne, ścieżki edukacyjne,
publikacje, itp.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść
wniosku o dofinansowanie projektu oraz opis
operacji pod kątem lokalnych kryteriów
wyboru.

LGD preferuje operacje, w których udział
wkładu własnego jest wyższy niż wymagany.
Poziom wkładu własnego liczony od kosztów
kwalifikowalnych operacji.
4

Wkład własny
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść
wniosku o dofinansowanie projektu.

LGD preferuje operacje, których realizacja
przewiduje udział osób z grup de
faworyzowanych określonych w LSR tj.:

5.

Udział osób z grup
defaworyzowanych
w realizacji operacji

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);
6) osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej.

5 pkt. – wnioskodawca
zaplanował zastosowanie
minimum 5 metod podnoszenia
wiedzy mieszkańców z zakresu
ochrony środowiska, zmian
klimatycznych i innowacji.
3 pkt. – wnioskodawca
zaplanował zastosowanie
minimum 3 metod podnoszenia
wiedzy mieszkańców z zakresu
ochrony środowiska, zmian
klimatycznych i innowacji.
0 pkt. - wnioskodawca
zaplanował zastosowanie mniej
niż 3 metod podnoszenia wiedzy
mieszkańców z zakresu ochrony
środowiska, zmian
klimatycznych i innowacji.

5 pkt. - operacja zakłada udział
wkładu własnego na poziomie
wyższym niż wymagane
minimum powyżej 10 %
3 pkt. - operacja zakłada udział
wkładu własnego na poziomie
wyższym niż wymagane
minimum od 5 do 10 % włącznie
0 pkt. - operacja zakłada udział
wkładu własnego na poziomie
wyższym niż wymagane
minimum poniżej 5 % lub
zakłada minimalny wkład własny

7 pkt. – realizacja operacji
przewiduje udział osób z grup de
faworyzowanych określonych w
LSR
0 pkt. -– realizacja operacji nie
przewiduje udziału osób z grup
de faworyzowanych określonych
w LSR

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść
wniosku i opisu operacji pod kątem lokalnych
kryteriów wyboru.

6.

Doświadczenie
Wnioskodawcy

LGD preferuje wnioskodawców
doświadczonych w realizacji operacji o
podobnym zakresie tematycznym w stosunku
do operacji określonej wnioskiem o
przyznanie pomocy.

5 pkt. – wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji
minimum 3 operacji o
podobnym zakresie
tematycznym w stosunku do
operacji określonej wnioskiem o

Kryterium weryfikowane w oparciu o:

przyznanie pomocy

- treść wniosku i opisu operacji pod kątem
lokalnych kryteriów wyboru (opis
doświadczenia) oraz obowiązkowo
- załączone do wniosku dokumenty
potwierdzające posiadanie doświadczenia w
realizacji operacji o podobnym zakresie
tematycznym w stosunku do operacji
określonej wnioskiem o przyznanie pomocy
(np. umowy o dofinansowanie, sprawozdania
/raporty ze zrealizowanych projektów,
relacje/artykuły prasowe, rachunki/faktury).

2 pkt. - wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji
minimum 1 , a nie więcej niż 2
operacji o podobnym zakresie
tematycznym w stosunku do
operacji określonej wnioskiem o
przyznanie pomocy

Opisane doświadczenie w realizacji danej
operacji musi posiadać potwierdzenie w
minimum 1 dokumencie potwierdzającym jej
realizację.

LGD preferuje operacje realizowane w
partnerstwie co najmniej dwóch podmiotów z
różnych sektorów z obszaru LGD Zakole Dolnej
Wisły” . Partnerstwo ma wpłynąć na
poszerzenie efektów realizacji operacji ,
zaangażowanie różnych środowisk w rozwój
kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy
mieszkańców w zakresie ochrony środowiska,
zmian klimatycznych i innowacji.

7.

Partnerstwo
międzysektorowe

0 pkt. – wnioskodawca nie
posiada doświadczenia w
realizacji operacji o podobnym
zakresie tematycznym w
stosunku do operacji określonej
wnioskiem o przyznanie pomocy
Maksymalna liczba punktów – 5
pkt.

7 pkt. – operacja realizowana w
partnerstwie
0 pkt. – operacja nie
realizowana w partnerstwie

Za operację realizowaną w partnerstwie
uznaje się taką, która przewiduje
zaangażowanie Wnioskodawcy z min. 1
partnerem.
Pochodzenie partnerów weryfikowane
będzie na podstawie adresu ich siedziby.
Kryterium weryfikowane na podstawie
załączonej do wniosku kopii podpisanej
umowy partnerskiej (zawartej najpóźniej do
dnia złożenia wniosku) określającej role
poszczególnych partnerów w realizacji
operacji.

8.

Innowacyjność

LGD preferuje operacje o charakterze
innowacyjnym.
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.

7 pkt. - operacja jest
innowacyjna
0 pkt. - operacja nie jest
innowacyjna

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść
wniosku o przyznanie pomocy i opisu operacji
pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

9.

Racjonalność budżetu
operacji

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

7 pkt. – wszystkie zaplanowane
koszty zostały poparte minimum
1 dokumentem

Kryterium weryfikowane w oparciu o
załączone do wniosku m.in. oferty, wydruki z
Internetu, kosztorysy, e-mail, fax (minimum 1
dokument dla każdego kosztu)

LGD preferuje operacje przyczyniające się w
znacznym stopniu do promocji LSR i LGD.

10.

Wpływ realizacji operacji
na promocję LSR i LGD

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść
wniosku o dofinansowanie projektu i opis
operacji pod kątem lokalnych kryteriów
wyboru.
Tablica informacyjna zgodna z wymogami
księgi wizualizacji w PROW 2014-2020.

potwierdzającym przyjęty
poziom cen
0 pkt. – zaplanowane koszty nie
zostały poparte dokumentami
potwierdzającymi przyjęty
poziom cen

3 pkt. – promocja poprzez
oznaczenie miejsca realizacji
operacji tablicą informacyjną o
realizacji przedsięwzięcia w
ramach LSR i udziale LGD z
zastosowaniem logotypu LGD
(wymiary tablicy minimum A3)
1 pkt. - promocja na stronie
www wnioskodawcy na temat
realizacji przedsięwzięcia w
ramach LSR i udziale LGD z
zastosowaniem logotypu LGD
0 pkt. - operacja nie zakłada
promocji LSR i LGD
Maksymalna liczba punktów – 4
pkt.

11.

Doradztwo biura 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

