Załącznik 2 do Ogłoszenia nr 01/2016 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

Lokalne kryteria wyboru operacji
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020,
wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów
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Oceniając operacje Rada przyznaje punkty w całości (spełnione kryterium - punkty, niespełnione
kryterium - brak punktów). W ocenie operacji nie stosuje się punktów wyliczonych ułamkowo.

Lokalne kryteria wyboru „duże projekty”
L.p.

Kryterium wyboru
operacji / źródło

1.

Liczba nowych miejsc
pracy utworzonych w
wyniku realizacji
operacji/ informacja we
wniosku, oświadczenie
wnioskodawcy

Opis/uzasadnienie

Punktacja

weryfikacji

2.

3.

4.

5.

6.

Innowacyjność projektu
/ Informacje we wniosku

Ukierunkowanie na
zaspokajanie potrzeb
grup defaworyzowanych
/ Informacja we
wniosku, oświadczenie
wnioskodawcy
Wykorzystanie
lokalnych zasobów /
Informacje we wniosku

Zintegrowany charakter
projektów / Informacje
we wniosku

Realizacja operacji w
miejscowości poniżej 5
tys. mieszkańców

Preferowani są wnioskodawcy
deklarujący utworzenie więcej niż
jednego miejsca pracy (dodatkowe
miejsce pracy poza
samozatrudnieniem)

Preferowane są projekty
innowacyjne, oryginalne w skali
lokalnej.
- zastosowanie pomysłów i
rozwiązań znanych gdzie indziej,
jednak mających nowatorski
charakter na danym terenie
- rozwój nowych usług, produkcji,
- nowatorskie wykorzystanie
lokalnych zasobów rozumianych
jako miejsce, przestrzeń
inwestycyjna, wartości materialne i
prawne,
- nowe sposoby zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju
Preferowane są projekty
przyczyniające się do jak
najpełniejszego zaspokojenia
potrzeb grup defaworyzowanych
występujących na obszarze LSR:
a) młodzież
b) osoby o niskich kwalifikacjach
Preferowane są projekty
wykorzystujące lokalne zasoby
rozumiane jako: lokalna historia,
tradycja, kultura, walory lokalnego
środowiska, lokalna infrastruktura
turystyczna, lokalne produkty i
usługi, surowce, jak również
wartości niematerialne i prawne
Preferowane są projekty
przyczyniające się do rozwoju
zasobów osobowych, rzeczowych i
niematerialnych takich jak:
- kultura, tradycja i historia,
- sport, rekreacja,
- turystyka,
- przedsiębiorczość,
- integracja społeczna
Preferowane są projekty z zakresu
infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej
gwarantujące spójność terytorialną
w zakresie włączenia społecznego
realizowane w miejscowościach
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców

Punktacja od 0 do 20 punktów (max. 20)
0 pkt
5 pkt
10 pkt

Brak nowoutworzonego miejsca pracy
Jedno nowoutworzone miejsce pracy
Dwa nowoutworzone miejsca pracy

20 pkt

Trzy i więcej nowoutworzonych miejsc pracy

Punktacja od 0 do 10 punktów (max. 10)
0 pkt

Projekt nie jest innowacyjny na obszarze jego
realizacji

5 pkt

Projekt innowacyjny w skali 1 gminy, w której
jest realizowany

10 pkt

Projekt innowacyjny w skali całego obszaru
LGD

Punktacja od 0 do 15 punktów (max. 15)
0 pkt

Projekt nie jest skierowany do żadnej z grup
defaworyzowanych określonych w LSR

15 pkt

Projekt jest skierowany do min. jednej z grup
defaworyzowanych określonych w LSR

Punktacja od 0 do 5 punktów (max. 5)
Projekt nie zakłada wykorzystania lokalnych
zasobów
1 pkt
Projekt zakłada wykorzystanie jednego
lokalnego zasobu
3 pkt
Projekt zakłada wykorzystanie przynajmniej
dwóch lokalnych zasobów
5 pkt
Projekt w całości inspirowany lokalnymi
zasobami
Punktacja od 0 do 5 punktów (max. 5)
0 pkt

1 pkt

kultura, tradycja i historia

1 pkt

sport, rekreacja

1 pkt

turystyka

1 pkt

przedsiębiorczość

1 pkt

integracja społeczna

Punktacja od 0 do 5 punktów (max. 5)
0 pkt
Projekt realizowany w miejscowości
zamieszkałej przez więcej niż 5 tys.
mieszkańców
5 pkt
Projekt realizowany w miejscowości
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Wysokość
wnioskowanej kwoty
wsparcia / informacja
we wniosku

Preferowane są operacje o kwocie
wsparcia powyżej 25 tys. zł

Zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu/
Informacje we wniosku

Kryterium premiuje projekty,
w których wnioskodawca
przewidział i opisał w
projekcie realizację działań
służących ochronie środowiska lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatu
Preferowane są projekty, których
oczekiwany przez wnioskodawców
poziom dofinansowania jest niższy
od maksymalnego poziomu
dofinansowania przewidzianego dla
danego obszaru

Udział wkładu własnego
/ Wniosek z
załącznikami

Udział wnioskodawcy w
szkoleniach, warsztatach
oraz doradztwie
organizowanym ze
środków LGD / Listy
obecności, wydruki email, rejestr
beneficjentów
korzystających z
doradztwa LGD

Preferowani są wnioskodawcy,
którzy biorą udział w szkoleniu
organizowanym przez LGD a
dotyczącym wypełniania wniosków
w roku naborów przed ogłoszeniem
danego naboru

Czas realizacji operacji /
Informacje we wniosku

Preferuje operacje, które od
momentu rozpoczęcia działań trwają
do 1 roku.

Promocja obszaru
działania LGD/
informacja we wniosku

Preferuje operacje, które promują
obszar działania LGD z użyciem
loga „Leśnej Krainy Górnego
Śląska”

13.

Powiązanie operacji z
programem rewitalizacji
dla gminy w której
projekt jest realizowany
lub innym dokumentem
planistycznym/
informacja we wniosku

14.

Partnerstwo
lokalne/Umowa o
partnerstwie dołączona
do wniosku

15.

Opłacanie składki
członkowskiej / Dane w
rejestrach LGD

Preferowanie operacji bezpośrednio
wynikających z programu
rewitalizacji lub realizowane na
bazie infrastruktury objętej
interwencją w ramach projektu
wynikającego bezpośrednio z
programu rewitalizacji lub innego
dokumentu planistycznego
Kryterium premiuje projekt, który
jest realizowany w partnerstwie z
podmiotem reprezentującym inny
niż Wnioskodawca sektory
(społeczny, gospodarczy lub
publiczny). Uwaga! Partnerstwo w
operacji rozumiane jako wkład
finansowy, rzeczowy lub
nieodpłatna praca własna
partnera/ów
Preferowani są wnioskodawcy,
którzy opłacili składkę członkowską
w LGD „Leśna Kraina Górnego
Śląska”

Punktacja od 0 do 5 punktów (max. 5)
0 pkt

Kwota wsparcia poniżej 25 tys. zł

5 pkt
Kwota wsparcia 25 tys. zł i więcej
Punktacja od 0 do 10 punktów (max. 10)
0 pkt

Brak rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska i klimatu

Wykazane przynajmniej jedno rozwiązanie
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu
Punktacja od 0 do 5 punktów (max.5)
10 pkt

0 pkt

Wkład własny równy minimalnemu

Wkład własny w wysokości do 5 % więcej niż
minimalny
3 pkt
Wkład własny w wysokości powyżej 5% do 10
% więcej niż minimalny
5 pkt
Wkład własny w wysokości powyżej 10% i
więcej niż minimalny
Punktacja od 0 do 10 punktów (max. 10)
1 pkt

Wnioskodawca nie korzystał z usług doradczych
biura LGD na etapie sporządzania wniosku
5 pkt
Wnioskodawca korzystał z jednej formy
doradztwa biura LGD na etapie sporządzania
wniosków
10 pkt Wnioskodawca korzystał z więcej niż jednej
formy doradztwa biura LGD na etapie
sporządzania wniosku, w tym udział w
szkoleniu/spotkaniu informacyjnym
Punktacja od 0 do 10 punktów (max. 10)
0 pkt

0 pkt
10 pkt

Czas trwania projektu powyżej 12 m-cy
Czas trwania projektu do 12 m-cy

Punktacja od 0 do 5 punktów (max. 5)
0 pkt

Brak promocji

Operacja/projekt zawiera promocję z
wykorzystaniem logo „Leśnej Krainy”
Punktacja od 0 do 10 punktów (max. 10)
0 pkt
Brak powiązania
10 pkt Opisano powiązanie
5 pkt

Punktacja od 0 do 10 punktów (max. 10)
0 pkt

Brak partnerstwa

5 pkt

Partnerstwo 2 różne sektory

10 pkt

Partnerstwo 3 różne sektory

Punktacja od 0 do 3 punktów (max. 3)
0 pkt
Wnioskodawca nie opłacił składki
członkowskiej w LGD” Leśna Kraina Górnego
Śląska”
3 pkt
Wnioskodawca opłacił składkę członkowską w
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”

SUMA:

min. 65 max. 128 punktów
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