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Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez Grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 
1. Przygotowanie grantu  (maksymalna liczba punktów – 5)  

Przygotowanie grantu  (maksymalna liczba punktów – 5)  Sposób przydzielania punktacji:  5 pkt – grant przygotowany do realizacji 0 pkt – grant nieprzygotowany do realizacji  Uzasadnienie: Zapewnienie prawidłowego wdrażania LSR przez LGD.  Źródło weryfikacji: Załączniki do wniosku o powierzenie grantu.  

LGD preferuje wnioskodawców, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów: a) Dla projektów inwestycyjnych („twardych”): 
• wszystkie pozwolenia formalno-prawne związane z operacją 
• aktualny kosztorys inwestorski, b) Dla projektów nieinwestycyjnych („miękkich”): 
• koncepcję/program realizacji określający wszystkie  elementy wchodzące w skład operacji  i wpływające na osiągnięcie zakładanych wskaźników.  

2. Zaangażowanie społeczne  (maksymalna liczba punktów - 2)  
Zaangażowanie społeczne  (maksymalna liczba punktów - 2)  Sposób przydzielania punktacji:  1 pkt – wnioskodawca przewiduje współpracę wolontariuszy przy realizacji grantu 
1 pkt – wnioskodawca przewiduje współpracę partnerów przy realizacji grantu 

LGD preferuje operacje realizowane w oparciu o partnerstwo lub wolontariat. 
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0 pkt – wnioskodawca nie przewiduje zaangażowania w realizację grantu wolontariuszy i partnerów 
Uwaga: punkty sumują się 
Uzasadnienie: Pobudzenie środowisk lokalnych do współpracy, działania na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć.  Źródło weryfikacji: Wniosek o powierzenie grantu (dokładny opis na czym wolontariat lub partnerstwo ma polegać, obowiązki każdej ze stron), umowa o partnerstwie lub wolontariacie.  

3. Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów (maksymalna liczba punktów – 6)  

Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów  (maksymalna liczba punktów – 6)  Sposób przydzielania punktacji:  6 pkt – nakłady są racjonalne i adekwatne w odniesieniu do zaplanowanego grantu 
3 pkt – nakłady są racjonalne ale nie adekwatne w odniesieniu do zaplanowanego grantu lub nakłady są adekwatne w odniesieniu do zaplanowanego grantu ale przyjęty poziom cen jest nieracjonalny, 
0 pkt – nakłady są nieracjonalne i nieadekwatne w odniesieniu do zaplanowanego grantu.  Uzasadnienie: Zapewnienie prawidłowego wdrażania LSR przez LGD.  Źródło weryfikacji: Wniosek o powierzenie grantu, załączniki.  

LGD preferuje Wnioskodawców, którzy zaplanowali nakłady (finansowe, rzeczowe) racjonalnie (na poziomie cen rynkowych) i adekwatnie w odniesieniu do zaplanowanej operacji oraz znajdują one uzasadnienie w załączonych ofertach i innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 
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4. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizowaniu projektów ze środków zewnętrznych  (maksymalna liczba punktów - 3)  

Doświadczenie Wnioskodawcy w realizowaniu projektów ze środków zewnętrznych  (maksymalna liczba punktów - 3)  Sposób przydzielania punktacji:  3 pkt – Wnioskodawca zrealizował dotychczas  przynajmniej 2 projekty ze środków zewnętrznych 
1 pkt – Wnioskodawca zrealizował dotychczas przynajmniej 1 projekt ze środków zewnętrznych 
0 pkt – Wnioskodawca nie realizował żadnych projektów ze środków zewnętrznych 
Uzasadnienie: Zapewnienie prawidłowego wdrażania LSR, w tym środków z PROW,  Źródło weryfikacji: Kserokopia umowy o realizacji projektu, decyzja o przyznanej dotacji, wniosek o płatność lub inny dokument poświadczający zrealizowanie operacji ze środków zewnętrznych.  

LGD preferuje Wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizowaniu projektów ze środków zewnętrznych. 

5. Doradztwo biura  (maksymalna liczba punktów - 1)  
Doradztwo biura (maksymalna liczba punktów - 1)  Sposób przydzielania punktacji: 
1 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na etapie przygotowania wniosku 
0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie przygotowania wniosku 

Punkt przyznawany jest Wnioskodawcy, który konsultował złożony projekt i korzystał z doradztwa biura LGD w zakresie weryfikowanego projektu.  
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Uzasadnienie: Zapewnienie prawidłowego wdrażania LSR (zminimalizowanie zagrożenia w postaci składania wniosków nie spełniających podstawowych wymogów określonych w rozporządzeniu i Strategii)  Źródło weryfikacji: Dokumenty wewnętrzne biura LGD - Karta beneficjenta  
6. Innowacyjność (maksymalna liczba punktów – 5) 

 
Innowacyjność (maksymalna liczba punktów – 5) 
Sposób przydzielania punktacji: 
5 pkt – realizowany grant ma charakter innowacyjny na obszarze całej LGD 
3 pkt – realizowany grant ma charakter innowacyjny  co najmniej w skali 1 gminy, będącej miejscem jego realizacji 
0 pkt – realizowany grant nie ma charakteru innowacyjnego  Uzasadnienie: Promowanie działań innowacyjnych na obszarze LSR.  Źródło weryfikacji: Wniosek (dokładny opis i uzasadnienie innowacyjnego charakteru grantu). 

LGD preferuje operacje innowacyjne, zgodnie z definicją: Innowacyjność – wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania (zintegrowanie, umocnienie) istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacyjny na  terenie LGD. Będzie to np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokajanie potrzeb, które dotychczas były pomijane w podejmowanych działaniach, modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój funkcji obszaru, nowatorski sposób angażowania społeczności lokalnej itp.  
7. Wykorzystanie zasobów lokalnych: przyrodniczych, kulturowych, historycznych  (maksymalna liczba punktów - 3) 

 

Wykorzystanie zasobów lokalnych: przyrodniczych, kulturowych, historycznych  (maksymalna liczba punktów - 3) 
Sposób przydzielania punktacji: 

LGD preferuje operacje, które opierają się na wykorzystaniu lokalnych zasobów, oceniany będzie stopień wykorzystania tych zasobów w operacji. Wyżej oceniane będą operacje, które łączą  wykorzystanie różnych zasobów z terenu LGD. 
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1 pkt – realizowany grant dotyczy wykorzystania zasobów przyrodniczych 
1 pkt – realizowany grant dotyczy dziedzictwa kulturowego 
1 pkt – realizowany grant dotyczy dziedzictwa historycznego 
0 pkt – realizowany grant nie dotyczy żadnego z w/w zasobów 
Uwaga: punkty sumują się Uzasadnienie: Potrzeba promowania obszaru LGD, zwiększanie jego atrakcyjności.  Źródło weryfikacji: Wniosek, załączniki.  

8. Wartość grantu realizowanego przez grantobiorcę (maksymalna liczba punktów - 10)  

Wartość grantu realizowanego przez grantobiorcę  (maksymalna liczba punktów - 10) 
Sposób przydzielania punktacji: 
10 pkt – wartość operacji jest niższa od maksymalnej wartości operacji podanej w ogłoszeniu o naborze o więcej niż 20% 
5 pkt - wartość operacji jest niższa od maksymalnej wartości operacji podanej w ogłoszeniu o naborze o więcej niż 10% ale nie więcej niż 20% 
0 pkt – wartość operacji jest równa maksymalnej wartości operacji podanej w ogłoszeniu o naborze lub mniejsza ale nie więcej niż o 10% 
Uzasadnienie: Zapewnienie prawidłowego wdrażania LSR, zwiększenie możliwości dofinansowania większej liczby wniosków.  Źródło weryfikacji: Wniosek o powierzenie grantu.  

LGD preferuje operacje o niższej wartości od maksymalnej wartość operacji podanej w ogłoszeniu o naborze. 
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9. Czas realizacji operacji (maksymalna liczba punktów – 3) 
 

Czas realizacji operacji  (maksymalna liczba punktów – 3) 
Sposób przydzielania punktacji:  
3 pkt. – czas realizacji grantu do 6 m-cy licząc od dnia podpisania umowy o przyznanie grantu 
0 pkt. - czas realizacji grantu powyżej 6 m-cy licząc od dnia podpisania umowy o przyznanie grantu  
Źródło weryfikacji: Wniosek, harmonogram realizacji operacji.  

LGD preferuje Wnioskodawców, których czas realizacji grantu będzie krótszy lub równy 6 miesiącom licząc od dnia podpisania umowy o przyznanie grantu.  Punkty są przyznawane jeżeli grantobiorca wykaże, że zrealizuje grant w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o przyznanie grantu oraz termin zakończenia grantu wskazany w harmonogramie jest tożsamy z planowanym terminem zakończenia grantu we Wniosku o powierzenie grantu. (Harmonogram dotyczy realizacji całego grantu aż do jego rozliczenia). Kryterium weryfikowane będzie na podstawie dołączonego do wniosku o powierzenie grantu harmonogramu realizacji grantu na wzorze udostępnionym przez LGD. 
10.  Zaangażowanie grup defaworyzowanych  (maksymalna liczba punktów – 1) 

Zaangażowanie grup defaworyzowanych  (maksymalna liczba punktów – 1)  Sposób przydzielania punktacji: 
1 pkt – w realizację grantu zostaną zaangażowane osoby z grup defaworyzowanych/ grant jest skierowany do osób z grup defaworyzowanych. 
0 pkt – w realizację grantu nie zostaną zaangażowane osoby z grup defaworyzowanych/ grant nie jest skierowany do osób z grup defaworyzowanych.    

LGD preferuje operacje, w których zaangażowane zostaną osoby z grup defaworyzowanych. Punkty zostaną przydzielone tylko w przypadku gdy Wnioskodawca wykaże we wniosku i załącznikach:  zaangażowanie osób z grup defaworyzowanych, lub  że Beneficjentami grantu będą osoby należące do grup defaworyzowanych. 
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Grupy dafaworyzowane: 
• osoby o niskich kwalifikacjach (osoby, które zakończyły edukacje na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej). 
• osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy, 
• osoby młode do 35 r. ż., 
• kobiety, 
• osoby 50 +.  Źródło weryfikacji: Wniosek wraz z załącznikami.  

 

   


