Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/177/2016
Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH
ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIE II: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego
(maksymalna liczba punktów- 90 PKT minimalna liczba punktów – 45 PKT)

KRYTERIA FORMALNE

1.

2.

1.

2.

KRYTERIUM
Wniosek o dofinansowanie operacji
złożony został we właściwym terminie
i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres
operacji
jest
zgodny
z zakresem tematycznym, który został
wskazany w ogłoszeniu o naborze

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy
w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs

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

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest
z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

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

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

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

1.

2.

3.

Operacja wykorzystuje
lokalne zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne
lub przyrodnicze

DEFINICJA
KRYTERIUM
Ocenie podlega zakres
wykorzystania
potencjału i zasobów
lokalnych

Obszar oddziaływania Ocenie podlega poziom
oddziaływania
operacji
zaplanowanej operacji.
Im
większy
zasięg
oddziaływania
zaplanowanej operacji,
tym większa wiedza
i świadomość lokalnego
dziedzictwa.
Operacja
dotyczy Ocenie podlega zakres
operacji.
obiektu
zabytkowego planowanej
Premiowane
będą
lub wyznaczonej strefy
operacje
dotyczące
ochrony
obiektów wpisanych do
konserwatorskiej
rejestru zabytków lub
ewidencji zabytków

Realizacja operacji przyczyni
się do wzrostu świadomości
mieszkańców
i
turystów,
dotyczącej
walorów
przyrodniczych, kulturowych
i
turystycznych
oraz
produktów lokalnych obszaru
LGD

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH CELÓW LSR
Operacje wykorzystujące lokalne
zasoby
ludzkie,
kulturowe,
historyczne
i
przyrodnicze
przyczynią się do kompleksowej
realizacji LSR, a tym samym
lepszej
realizacji
Celu
szczegółowego I.1 Polepszenie
warunków
spędzania
czasu
wolnego
przez
mieszkańców
i turystów oraz wpłynie na
osiągnięcie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja społeczna
Operacje o szerokim zasięgu
oddziaływania przyczynią się do
realizacji Celu szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania
czasu wolnego przez mieszkańców
i turystów oraz wpłynie na
osiągnięcie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja społeczna

Na terenie LGD występuje
wiele obiektów zabytkowych,
w tym również sakralnych,
wymagających
prac
konserwatorskich
i restauratorskich. Realizacja
tych operacji przyczyni się do

Do finansowania wybierane będą
projekty,
które
zakresem
obejmować
będą
obiekty
zabytkowe co przyczyni się do
prawidłowej realizacji
Celu
szczegółowego I.1 Polepszenie
warunków
spędzania
czasu

PRZEWIDYWANE EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
Realizacja operacji przyczyni
się
do
kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących
lokalne
zasoby i potencjał obszaru
LGD

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

Operacja obejmie swym
zasięgiem:
1.Obszar LGD – 20 PKT
2.Gminę – 10 PKT
3.Miejscowość – 5 PKT

Operacja obejmuje:
1. Dwa i więcej obiektów
zabytkowych – 10 PKT
2.Jeden obiekt zabytkowy – 5
PKT
3.Operacja nie dotyczy obiektu

lokalnego wolnego
przez
mieszkańców
historycznego i turystów oraz wpłynie na
osiągnięcie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja społeczna
Posiadanie
przez Do finansowania wybierane będą
wnioskodawcę doświadczenia projekty, których wnioskodawcy
w
realizacji
projektów posiadają
doświadczenie
o podobnym charakterze, w realizacji projektów dotyczących
przyczyni się do prawidłowej promocji i zachowania lokalnego
realizacji projektu bez ryzyka dziedzictwa, w tym produktów
zwrotu środków finansowych, i usług lokalnych , co przyczyni się
a tym samym lepszej realizacji do prawidłowej realizacji Celu
LSR
szczegółowego I.1 Polepszenie
warunków
spędzania
czasu
wolnego
przez
mieszkańców
i turystów oraz wpłynie na
osiągnięcie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja społeczna
zachowania
dziedzictwa
i kulturowego

4.

5.

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

Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy
w realizacji projektów
dotyczących promocji
i zachowania lokalnego
dziedzictwa, w tym
produktów
i
usług
lokalnych
oraz
ubiegających
się
o
dofinansowanie
zewnętrzne

podlega
Operacja ma charakter Ocenie
innowacyjność operacji,
innowacyjny
polegająca na:
- realizacji nowego,
niestosowanego
dotychczas na obszarze
LGD
podejścia
do
integracji i aktywizacji
mieszkańców;
- wytworzenia nowej
usługi lub produktu,
-zastosowaniu nowych
sposobów organizacji;
nowatorskim
wykorzystaniu zasobów
lokalnych;
wykorzystaniu

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

Operacje innowacyjne przyczynią
się
do
realizacji
Celu
szczegółowego
I.2.
Wzrost
aktywności społeczności lokalnej
i integracji mieszkańców na rzecz
inkluzji społecznej oraz wpłynie na
osiągnięcie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja społeczna

zabytkowego – 0 PKT

Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji:
1.Dwóch i więcej projektów – 10
PKT
2. Jednego projektu – 5 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia w realizacji
projektów – 0 PKT

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

6.

7.

8.

nowoczesnych technik
informacyjnokomunikacyjnych
podlega
Operacja
skierowana Ocenie
grup
jest do różnych grup określenie
społecznych, w tym grup docelowych planowanej
operacji,
defaworyzowanych
w
szczególności
określonych w LSR
podejście
do
grup
wykluczonych
i defaworyzowanych

Wnioskodawca
osobą prawną

jest Ocenie podlega
wnioskodawca
osobą prawną

Wniosek został złożony
w wyniku udzielonego
przez LGD doradztwa
w biurze

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

czy Realizacja operacji przez
jest osobę prawną jest gwarantem
właściwej realizacji operacji

Ocenie podlega, czy
wnioskodawca
przed
złożeniem
wniosku
o przyznanie pomocy
i ubiegając się o pomoc
skorzystał z doradztwa
prowadzonego
przez
LGD

Wnioski przygotowane dzięki
doradztwu przez LGD będą
lepiej
opracowane
oraz
w większym stopniu będą
realizować założone cele LSR.

Operacje
obejmujące
swoim
zakresem całą społeczność lokalną
wraz
z
grupami
defaworyzowanymi pozwolą na
realizację Celu szczegółowego I.2.
Wzrost aktywności społeczności
lokalnej i integracji mieszkańców
na rzecz inkluzji społecznej oraz
wpłynie na
osiągnięcie Celu
ogólnego
I:
Rewitalizacja
społeczna
Operacje realizowane przez osoby
prawne przyczynią się do realizacji
Celu szczegółowego I.2. Wzrost
aktywności społeczności lokalnej
i integracji mieszkańców na rzecz
inkluzji społecznej oraz wpłynie na
osiągnięcie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja społeczna
Wprowadzenie tego kryterium
przyczyni
się
do
realizacji
i lepszego osiągnięcia wszystkich
celów strategii

Wśród grup docelowych operacji
znajdują się osoby z grup
defaworyzowanych, wskazanych
w LSR:
TAK – 10 PKT
NIE – 0 PKT

Wnioskodawca jest osobą
prawną:
1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

Wnioskodawca
z doradztwa LGD:

korzystał

1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH.

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych
(maksymalna liczba punktów- 80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT)

KRYTERIA FORMALNE

1.

2.

1.

2.

KRYTERIUM
Wniosek o dofinansowanie operacji
złożony został we właściwym terminie
i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres
operacji
jest
zgodny
z zakresem tematycznym, który został
wskazany w ogłoszeniu o naborze

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy
w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs

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

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
odrzucenie wniosku)

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

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

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

1.

DEFINICJA
KRYTERIUM

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
operacji
Operacja wykorzystuje Ocenie podlega zakres Realizacja
się
do
lokalne zasoby ludzkie, wykorzystania potencjału przyczyni
kompleksowych
kulturowe, historyczne i zasobów lokalnych
przedsięwzięć,
lub przyrodnicze
wykorzystujących lokalne
zasoby i potencjał obszaru
LGD

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI
NA OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH
CELÓW LSR
Operacje wykorzystujące lokalne zasoby
ludzkie,
kulturowe,
historyczne
i przyrodnicze przyczynią się do
kompleksowej realizacji LSR, a tym
samym
lepszej
realizacji
Celu
szczegółowego I.2. Wzrost aktywności
społeczności
lokalnej
i
integracji
mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej
oraz wpłynie na osiągnięcie Celu
ogólnego I: Rewitalizacja społeczna

PUNKTACJA

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

2.

3.

4.

Operacja
skierowana
jest do różnych grup
społecznych, w tym grup
defaworyzowanych
określonych w LSR

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

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

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

Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy
w realizacji projektów
dotyczących
integracji
i
aktywizacji
mieszkańców
oraz
ubiegających
się
o
dofinansowanie
zewnętrzne

Posiadanie
przez
wnioskodawcę
doświadczenia
w realizacji projektów
o podobnym charakterze,
przyczyni
się
do
prawidłowej
realizacji
projektu
bez
ryzyka
zwrotu
środków
finansowych,
a
tym
samym lepszej realizacji
LSR
Realizacja
operacji
o
charakterze
innowacyjnym przyczyni
się
do
prawidłowej
realizacji LSR, pozwoli
na wybór operacji, które
w sposób atrakcyjny
i
z
wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań
zintegrują i zaktywizują
mieszkańców z różnych
środowisk społecznych

podlega
Operacja ma charakter Ocenie
innowacyjność operacji,
innowacyjny
polegająca na:
realizacji
nowego,
niestosowanego
dotychczas na obszarze
LGD
podejścia
do
integracji i aktywizacji
mieszkańców;
- wytworzenia nowej
usługi lub produktu,
-zastosowaniu
nowych
sposobów organizacji;
nowatorskim
wykorzystaniu zasobów
lokalnych;

Operacje obejmujące swoim zakresem
całą społeczność lokalną wraz z grupami
defaworyzowanymi
pozwolą
na
realizację Celu szczegółowego I.2.
Wzrost aktywności społeczności lokalnej
i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji
społecznej oraz wpłynie na osiągnięcie
Celu ogólnego I: Rewitalizacja społeczna
Do finansowania wybierane będą
projekty,
których
wnioskodawcy
posiadają doświadczenie w realizacji
projektów
dotyczących
integracji
i aktywizacji społeczności lokalnej,
co przyczyni się do prawidłowej realizacji
Celu
szczegółowego
I.2.
Wzrost
aktywności
społeczności
lokalnej
i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji
społecznej oraz wpłynie na osiągnięcie
Celu ogólnego I: Rewitalizacja społeczna

Wśród grup docelowych
operacji znajdują się osoby
z grup defaworyzowanych,
wskazanych w LSR:

Operacje innowacyjne przyczynią się do
realizacji Celu szczegółowego I.2.
Wzrost aktywności społeczności lokalnej
i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji
społecznej oraz wpłynie na osiągnięcie
Celu ogólnego I: Rewitalizacja społeczna

Operacja jest innowacyjna:

TAK – 10 PKT
NIE – 0 PKT
Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji:
1.Dwóch i więcej projektów –
10 PKT
2. Jednego projektu – 5 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia w realizacji
projektów – 0 PKT

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

5.

6.

7.

Operacja
dotyczy
promocji produktów
lub usług lokalnych

Wnioskodawca
osobą prawną

wykorzystaniu
nowoczesnych
technik
informacyjnokomunikacyjnych
Ocenie podlega zakres
realizacji operacji oraz
jego ukierunkowania na
promocję
produktów
i usług lokalnych

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

podlega
czy Realizacja operacji przez
jest Ocenie
wnioskodawca jest osobą osobę
prawną
jest
prawną
gwarantem
właściwej
realizacji operacji

Wniosek został złożony
w wyniku udzielonego
przez LGD doradztwa
w biurze

Ocenie podlega, czy
wnioskodawca
przed
złożeniem
wniosku
o przyznanie pomocy
i ubiegając się o pomoc
skorzystał z doradztwa
prowadzonego przez LGD

Operacje
dotyczące
promocji
i wykorzystania produktów i usług
lokalnych przyczynią się do realizacji
Celu szczegółowego I.1 Polepszenie
warunków spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców i turystów oraz wpłynie na
osiągnięcie
Celu
ogólnego
I:
Rewitalizacja społeczna

Operacje realizowane przez osoby prawne
przyczynią się do realizacji
Celu
szczegółowego I.2.Wzrost aktywności
społeczności
lokalnej
i
integracji
mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej
oraz wpłynie na osiągniecie
Celu
ogólnego I: Rewitalizacja społeczna
Wnioski
przygotowane Wprowadzenie tego kryterium przyczyni
dzięki doradztwu przez się do realizacji i lepszego osiągnięcia
LGD
będą
lepiej wszystkich celów strategii
opracowane
oraz
w większym stopniu będą
realizować założone cele
LSR.

Operacja dotyczy promocji:
1. Produktu i usługi lokalnej –
20 PKT
2.Produktu lokalnego – 10 PKT
3. Usługi lokalnej – 10 PKT
4. Operacja nie promuje
produktów ani usług lokalnych –
0 PKT
Wnioskodawca jest osobą
prawną:
1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT
Wnioskodawca
z doradztwa LGD:
1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

korzystał

