Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych
w ramach projektów grantowych
Opis Kryterium

Liczba punktów

Sposób weryfikacji przez Radę LGD

Proponowane zmiany

2

3

4

5

1.

Projekt zakłada wkład pracy
własnej nie stanowiący podstawy
do wyliczenia kwoty wsparcia.
Kryterium wynika z diagnozy
obszaru – małe zaangażowanie
społeczności lokalnej w życie
publiczne oraz z woli premiowania
beneficjentów, którzy zakładają
wkład własny w realizację projektu

a) Beneficjent nie założył
wkładu pracy własnej lub
założył wkład pracy własnej
na poziomie niższym niż 10
% - 0 pkt.
b) Wkład pracy własnej stanowi
co najmniej 10% i mniej niż
20% wartości projektu- 5pkt.
c) Wkład pracy własnej stanowi
co najmniej 20% wartości 10 pkt.

Beneficjent zaplanuje we wniosku wkład
pracy świadczonej nieodpłatnie na rzecz
projektu, nie stanowiący podstawy do
wyliczenia kwoty wsparcia. co zostanie
rozpisane w formularzu wniosku w postaci
konkretnych zadań realizowanych przez
konkretne osoby, w określonym czasie, praca
własna nie może dotyczyć działań
administracyjnych i obsługi projektu
Dokumenty przedstawione przez
beneficjanta:
– wniosek o przyznanie pomocy - pozycja w
budżecie operacji

Usunięcie zapisów dotyczących niewliczania
kosztów administracyjnych i obsługi projektu.

2.

Grantobiorca przedłożył arkusz
pomysłu na etapie tworzenia LSR
(grantobiorca zaplanował realizację
operacji już na etapie planowania
LSR i w terminie wyznaczonym
przez LGD tj. .do końca
października 2015 r.). Kryterium
powiązane z diagnozą obszaru.
Składanie arkuszy pomysłu
przyczyniło się do oszacowania
potrzeb mieszkańców obszaru i po
analizie arkuszu pomysłu pozwoliło
na określenie kierunków rozwoju.

Lista podmiotów, które złożyły arkusze
pomysłu jest udostępniona w dniu ogłoszenia
naboru na stronie internetowej LGD.
Premiowane projekty, zaplanowane z dużym
wyprzedzeniem, co zwiększa szanse na ich
realizacje. Ponadto podmioty składające
arkusze pomysłu przyczyniły się do
powstania założeń do strategii.
Dane LGD – lista arkuszy pomysłu
upubliczniona na stronie internetowej LGD

Arkusze pomysłu będą weryfikowane pod
kątem złożonego pomysłu i lokalizacji, a nie
podmiotu składającego arkusz.

L.P
.
(1)

Max – 10 pkt.
0 lub 4 pkt.
Max. 4 pkt.

3,

Wnioskowana kwota:
Kryterium powiązane z diagnozą
obszaru i analizą SWOT

a)Wnioskowana kwota pomocy
w przypadku projektów
polegających na
budowie/posadowieniu
infrastruktury rekreacyjnej
sportowej i kulturalnej wynosi do
30 000,00 zł włącznie – 3 pkt.

Dokumenty przedstawione przez beneficjanta
w czasie naboru. – zaznaczona odpowiednia
pozycja we wniosku

b)Wnioskowana kwota pomocy
w przypadku projektów nie
polegających na
budowie/posadowieniu
infrastruktury rekreacyjnej
sportowej i kulturalnej:
- do 7 000,00 zł włącznie– 3 pkt.
- od 7 000,01 do 10 000,00 zł
włącznie - 2 pkt.
- do 10 000,01 do 12 000,00 zł
włącznie – 1 pkt.

4.

5.

Projekt realizowany przy
współpracy z lokalną społecznością
Kryterium wynika z diagnozy –
małe zaangażowanie osób w życie
społeczno – publiczne oraz woli
premiowania projektów
zapewniających współpracę i
zintegrowanie lokalnej społeczności

Operacja przyczynia się do
realizacji wskaźników produktu
określonych w LSR
Kryterium przyczynia się

Max. 3 pkt.
- Operacją zakłada współpracę z
1 partnerem – 2 pkt.
- Operacją zakłada współpracę
z 2 partnerami – 3 pkt.
- Operacją zakłada współpracę
z 3 lub więcej partnerami– 5 pkt.
Max. 5 pkt.

- operacja realizuje 1 wskaźnik
produktu określony w LSR – 3
pkt.
- operacja realizuje 2 lub więcej

a) Wnioskowana kwota pomocy w przypadku
projektów polegających na
budowie/posadowieniu infrastruktury
rekreacyjnej sportowej i kulturalnej wynosi:
do 10 000 zł 3 pkt.
od 10 000,01 do 12 000 zł 2 pkt.
od 12 000,01 do 15 000 zł 1 pkt.
b)Wnioskowana kwota pomocy w przypadku
projektów nie polegających na
budowie/posadowieniu infrastruktury
rekreacyjnej sportowej i kulturalnej wynosi
do 5000 zł 3 pkt.
od 5000,01 do 6000 zł 2 pkt.
od 6000,01 do 7000 zł 1 pkt.

Beneficjent załączył Porozumienie o
partnerstwie zawarte z lokalnymi podmiotami
nie będącymi osobami fizycznymi lub
podmiotami prowadzącymi działalność
gospodarczą (szkoła, stowarzyszenie,
parafia, biblioteka, rada sołecka i. In.), ściśle
określające zakres i charakter współpracy
przy realizacji projektu – rzeczowy lub
finansowy). Dokumenty przedstawione przez
beneficjenta – porozumienia o partnerstwie
określające szczegółowo zakres partnerstwa
Na podstawie dokumentów przedstawionych
przez beneficjenta.
(WOPP)

6.

7.

bezpośrednio do osiągania
założonych w LSR wskaźników.
Operacja przyczynia się do
realizacji wskaźników produktu
określonych w LSR.
Racjonalność budżetu
Na wszystkie zadania o wartości
powyżej 3,5 tys. zł wymagane
jest przedłożenie 3 ofert lub
kosztorysów (jeśli dotyczy)
uzasadniających przyjęty poziom
cen. Ponadto w przypadku
każdego kosztu wymagane jest
jego uzasadnienie oraz
wskazanie sposobu kalkulacji
ceny (1oferta potwierdzająca
przyjętą cenę)
Wnioskodawca przewidział
wykorzystanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska
i/lub podnoszeniu świadomości
ekologicznej. Kryterium zgodne z
celami Programu oraz z analizą
SWOT i diagnozą obszaru – niska
świadomość ekologiczna
mieszkańców

wskaźniki produktu określony w
LSR - 7 pkt.
Max - 7 pkt.
- beneficjent nie złączył
wszystkich wymaganych
dokumentów - 0 pkt.
- beneficjent załączył wszystkie
wymagane dokumenty -6 pkt.

Załączniki do wniosku oraz budżet operacji.

Max – 6 pkt.

Racjonalność budżetu
Na wszystkie pozycję ze Szczegółowego
opisu zadań wartości powyżej 3,5 tys. zł
wymagane jest przedłożenie 2 ofert lub
kosztorysu (jeśli dotyczy)
uzasadniających przyjęty poziom cen.
Ponadto w przypadku każdego kosztu
wymagane jest jego uzasadnienie oraz
wskazanie sposobu kalkulacji ceny
(2oferty potwierdzające przyjętą cenę)
10 pkt.

Wnioskodawca przewidział
wykorzystanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub podnoszeniu
świadomości ekologicznej - 1
pkt.
Wnioskodawca przewidział
wykorzystanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska i podnoszeniu
świadomości ekologicznej -3
pkt.
Max 3 pkt.

Wnioskodawca przewidział wykorzystanie
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
i/lub podnoszeniu świadomości ekologicznej.
Beneficjent w sposób jednoznaczny i nie
budzący wątpliwości udowadnia spełnianie
kryterium i znajduje to odzwierciedlenie w
planowanych do poniesienia kosztach.
Oświadczenie beneficjenta wraz z
uzasadnieniem, w którym beneficjent opisał
zaplanowane do realizacji działania lub/i
rozwiązania.

8.

9.

Jakość przygotowania wniosku
Kryterium zapewnia wysoką jakość
składanych do LGD projektów.
Wysoka jakość projektów
usprawnia pracę Rady oraz daje
większą szansę na zrealizowanie
operacji.
Doradztwo rozumiane jako
bezpośrednie doradztwo w biurze
LGD lub udział w szkoleniu dot.
przygotowywania wniosków w
ramach danego przedsięwzięcia
Wnioskodawca przewidział
promocję LGD i LSR w ramach
planowanej operacji
Kryterium przyczynia się do
promocji Lokalnej Grupy Działania,
Lokalnej Strategii Rozwoju,
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Promocja polegać
powinna na stosowaniu
odpowiednich znaków graficznych
promujących LGD, LSR oraz
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zastosowanie kryterium
wpłynie na rozpowszechnianie
wiedzy o LGD, LSR, PROW a
przez to na dodatkową aktywizację
mieszkańców poprzez
zainteresowanie ich działaniami
LGD.

Wniosek nie został sporządzony
w oparciu o doradztwo
świadczone przez LGD - 0 pkt.
Wnioskodawca skorzystał raz z
doradztwa świadczonego przez
LGD dotyczącego
przygotowania wniosków -2 pkt.
Wnioskodawca skorzystał
minimum dwukrotnie z
doradztwa świadczonego przez
LGD – 5 pkt.
Max: 5 pkt.
0 lub 3 pkt.

Max. 3 pkt

Punkty przyznawane na podstawie danych
LGD (listy obecności, karty udzielonego
doradztwa)
Premiowani są beneficjenci, którzy dołożą
wszelkich starań by ich projekty była jak
najwyższej jakości.

Wnioskodawca przewidział promocję LGD i
LSR w ramach planowanej operacji
Oświadczenie beneficjenta wraz z opisem
planowanej promocji LSR i LGD:
Beneficjent szczegółowo opisał sposób
promocji LGD i LSR w ramach planowanej
operacji

10.

Miejsce realizacji operacji
Kryterium powstało, by premiować
operacje realizowane w mniejszych
miejscowościach. Jest mierzalne i
zgodne z wytycznymi PROW






11.

Miejscowość do 1000
mieszkańców – 5 pkt.
Miejscowość od 1001
do 2500 mieszkańców –
3 pkt.
Miejscowość od 2501
do 5000 mieszkańców –
1 pkt
Miejscowość powyżej
5000 mieszkańców – 0
pkt
Max. 5 pkt

Wnioskodawca jest członkiem LGD
i ma opłaconą składkę członkowską
za rok w którym został złożony
wniosek.
Kryterium wynika z diagnozy
obszaru: mała aktywność
społeczna mieszkańców
Promowanie beneficjentów
będących aktywnymi członkami
LGD – kryterium ma zachęcać do
członkostwa w Lokalnej Grupie
działania a przez to na kreowanie i
inicjowanie działań LGD.

0 lub 3 pkt.

RAZEM max:

Max 54 pkt.

Dokumenty przedstawione przez
beneficjenta, zaświadczenia o liczbie
mieszkańców wydane przez wójta/burmistrza

Weryfikacja wg danych LGD na dzień
złożenia wniosku o powierzenie pomocy.

4 pkt. dla podmiotów będących członkami
LGD powyżej 6 miesięcy i mających
opłaconą składkę członkowską

Minimalna ilość punktów konieczna do
uzyskania 50% - 27 pkt.

Max. 59
Minimalna ilość punktów konieczna do
uzyskania 40% - 23,6 pkt.

Max. 3 pkt

