Wersja nr 3
Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR
Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych
kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
Kryteria są narzędziem realizacji LSR poprzez umożliwienie wyboru operacji, które zapewnią osiąganie
wskaźników produktu i rezultatu strategii, a także premiują operacje spełniające określone w LSR warunki:
 generujące nowe miejsca pracy,
 innowacyjne,
 przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,
 w przypadku operacji z zakresu rozwoju działalności gospodarczej - utworzenie nowych miejsc pracy,
 w przypadku operacji z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej - utworzenie więcej miejsc pracy niż zakładane minimum,
 w przypadku operacji w zakresie infrastruktury rekreacyjnej, turystyczne lub kulturalnej - realizacja
operacji w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 000 tys. osób.
W przypadku operacji z zakresu przedsiębiorczości są narzędziem interwencji wobec osób defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.
Poniżej załączono kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”. Z uwagi na specyfikę operacji w poszczególnych zakresach objętych PROW 2014-2020 zostały opracowane 3 zróżnicowane kryteria wyboru dotyczące operacji:




innych niż operacje w ramach projektu grantowego oraz innych niż operacje w zakresie podejmowania
lub rozwijania działalności gospodarczej,
polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej,
polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej.
W celu prawidłowej oceny operacji Rada powinna stosować jednakowe podejście do kryteriów jakościowych. W przypadku rozbieżności w interpretacji rolę arbitra pełni prowadzący posiedzenie Rady. Jednakowe podejście do kryteriów jakościowych nie oznacza ustalenia wspólnej punktacji, liczba przyznanych
punktów zależy od indywidualnych preferencji oceniającego.

A. Procedura ustalania kryteriów
Kryteria są formułowane na etapie opracowania LSR.
Przebieg procesu:
1. Sformułowanie kryteriów w oparciu o zakres planowanej interwencji na obszarze objętym LSR, wynikający ze zidentyfikowanych problemów i oczekiwań społecznych, a także z warunków dostępu do EFRROW.
2. Poddanie kryteriów konsultacjom społecznym w sposób zgodny z co najmniej jedną z partycypacyjnych
metod tworzenia LSR.
3. Zbadanie zgodności kryteriów z obowiązującymi przepisami.
4. Prognoza wpływu kryteriów na wybranie, pożądanych z punktu widzenia LSR, operacji.
5. Zatwierdzenie kryteriów wyboru przez Zarząd „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania.
6. Opublikowanie kryteriów w sposób stosowany przez LGD.
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B. Procedura zmiany kryteriów
Kryterium może być zmienione w trakcie realizacji LSR. Podstawą dla zmiany kryteriów wyboru jest decyzja Zarządu LGD podjęta między innymi:


w związku ze stwierdzeniem niezgodnego z preferencjami określonymi w LSR, wyboru operacji do finansowania,



na wniosek Rady LGD wynikający z trudności stosowania w praktyce kryteriów,



w przypadku niezgodności kryteriów z obowiązującymi przepisami i warunkami dostępu do środków
EFRROW.

Przebieg procesu:
1. Sformułowanie nowych kryteriów w oparciu, między innymi, o analizę wyników wyboru i oceny operacji.
2. Prognoza wpływu kryteriów na wyłonienie pożądanych z punktu widzenia LSR operacji.
3. Zbadanie zgodności kryteriów z obowiązującymi przepisami i warunkami dostępu do środków EFRROW.
4. Poddanie kryteriów konsultacjom społecznym w sposób zgodny z co najmniej jedną z partycypacyjnych
metod stosowanych przy tworzeniu LSR.
5. Zatwierdzenie kryteriów wyboru przez Zarząd „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania.
6. Opublikowanie kryteriów w sposób stosowany przez LGD.
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KrI Wersja nr 3

Kryteria oceny operacji w ramach LSR "Między Prosną a Wartą"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020
Rodzaj operacji: Inne niż operacje w ramach projektu grantowego oraz inne niż operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej.

L.p.

1

2

3

4

5

NAZWA KRYTERIUM

ZAKRES SPEŁNIENIA KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

ND (nie dotyczy)

0

powyżej 250.000

1

powyżej 100.000 do 250.000 zł

2

do 100.000 zł

3

ND (nie dotyczy)

0

NIE

0

TAK

2

ND (nie dotyczy)

0

NIE

0

TAK

8

inna wartość wkładu własnego.

0

projekt, w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o więcej niż 5 punktów
procentowych

5

operacja nie ma charakteru innowacyjnego

0

operacja innowacyjna dla wnioskodawcy

1

operacja innowacyjna w skali miejscowości

2

operacja innowacyjna w skali gminy

3

operacja innowacyjna w skali całej LGD

4

operacja innowacyjna w skali ponadlokalnej

5

Wnioskowana kwota pomocy

Wnioskodawca konsultował projekt w
biurze LGD przed złożeniem wniosku w
ramach naboru

Wnioskodawca złożył fiszkę projektu lub w
innej formie zgłosił pomysł (należy
udokumentować) w trakcie przygotowania
LSR przez LGD

Wysokość wkładu własnego

Innowacyjność projektu- uzasadnienie
wnioskodawcy

DODATKOWE OPISY/DEFINICJE
Kryterium premiuje operacje w mniejszym stopniu angażujące
środki pomocy. W zależności od wnioskowanej kwoty pomocy
operacja otrzyma 1 lub 2 lub 3 punkty. Źródło danych - wniosek
o finansowanie operacji. Kryterium nie dotyczy operacji
własnych LGD.
Kryterium wskazuje na świadome korzystanie ze środków w
ramach LSR. Możliwe przyznanie 0 lub 2 punkty. Źródło
danych - dokumentacja doradztwa LGD.
Kryterium nie dotyczy projektów własnych LGD (operacja
otrzymuje 0 punktów).
Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy przyczynili się do
formułowania LSR poprzez zgłoszenie propozycji zrealizowania
operacji. Operacja może otrzymać 0 lub 8 punktów. Źródło
danych - dokumentacja posiadana przez LGD. Kryterium nie
dotyczy projektów własnych LGD (operacja otrzymuje 0
punktów)
Kryterium premiuje operacje realizowane przy zaangażowaniu
środków własnych wnioskodawcy. Operacja może otrzymać 0
lub 5 punktów. Źródło danych - wniosek o finansowanie
operacji.
Oceniający określają stopień innowacyjności na podstwie opisu
operacji i uzasadnienia wnioskodawcy.
W zależności od skali innowacyjności operacja może uzyskać
całkowitą liczbę punktów z zakresu od 0 do 5.
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a) projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności
mieszkańców podczas jego realizacji.
Należy wskazać inicjatorów operacji lub/i
przedstawić sposób i skalę zaangażowania
mieszkańców w trakcie realizacji operacji
poprzez załączenie odpowiedniej dokumentacji
(np. listy obecności na spotkaniach,
dokumentacja fotograficzna, protokoły, pisemne
deklaracje udziału w realizacji operacji)

spełnione w stopniu niskim
5- 10 inicjatorów operacji
lub
5-10 osób deklarujących udział w realizacji operacji
spełnione w stopniu średnim
11- 50 inicjatorów operacji
lub
11-50 osób deklarujących udział w realizacji operacji
spełnione w stopniu wysokim
powyżej 50 inicjatorów operacji
lub
powyżej 50 osób deklarujących udział w realizacji operacji

spełnione w stopniu niskim
Spełniona opcja a) oraz 1-10 osób zaangażowanych w działania związane z
b) projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności operacją po jej zakończeniu
mieszkańców podczas jego realizacji i angażuje
mieszkańców po zakończeniu realizacji projektu

6

Należy spełniać warunki opcji a) oraz przestawić
sposób i skalę zaangażowania mieszkańców w
działania związane z operacją po jej
Realizacja projektu przyczyni się do
zakończeniu.
pobudzenia aktywności mieszkańców i
W celu spełnienia tego kryterium należy opisać
wzmocnienia ich więzi z miejscem
sposób i skalę możliwego zaangażowania
zamieszkania - uzasadnienie wnioskodawcy mieszkańców w działania związane z operacją po
jej zakończeniu.

c) projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców lub wpływa na budowę
aktywności mieszkańców podczas jego
realizacji i angażuje mieszkańców po jego
zakończeniu, a także dodatkowo zwiększa
stopień kapitału społecznego

spełnione w stopniu średnim
Spełniona opcja a) oraz 11-20 osób zaangażowanych w działania związane
z operacją po jej zakończeniu

spełnione w stopniu wysokim
Spełniona opcja a) oraz powyżej 20 osób zaangażowanych w działania
związane z operacją po jej zakończeniu

1

2

3

5

6

7

spełnione w stopniu średnim
Spełniona opcja b) oraz 6- 10 osób, u których nastąpi wzrost kapitału
społecznego.

8

d) kryterium niespełnione
Nie można w oparciu o opis wnioskodawcy, treść wniosku i załaczniki do wniosku przyporządkować operacji do opcji a) lub b)
lub c)

Na podstawie opisu wnioskodawcy, treści wniosku i
załączników oceniający oceni, która z opcji /a) lub b) lub c) lub
d)/ w ramach tego kryterium została spełniona, określi także
stopień spełnienia wskazanej opcji. Nalezy wskazać jedną opcję
i jeden zakres jej spełnienia. Operacja może uzyskać całkowitą
liczbę punktów z zakresu od 0 do 9.

4

spełnione w stopniu niskim
Spełniona opcja b) oraz 2- 5 osób, u których nastąpi wzrost kapitału
społecznego.

Należy spełnić warunki opcji b) oraz
przedstawić wpływ operacji na zwiększenie
kapitału społecznego.
W celu spełnienia tego kryterium należy opisać w spełnione w stopniu wysokim
Spełniona opcja b) oraz powyżej 10 osób, u których nastąpi wzrost kapitału
jaki sposób wzrośnie stopień kapitału
społecznego.
społecznego.

Kryterium oceniające operację w kontekście jej wpływu na
aktywność społeczności, której dotyczą działania. Istotna jest
ocena genezy pomysłu jak i wpływ operacji na aktywność osób,
które będą korzystać z efektów operacji. W szczególności Rada
powinna ocenić wpływ operacji na budowanie kapitału
społecznego.

9

0
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7

8

9

10

NIE

0

TAK

5

nie dotyczy

0

miejscowość licząca conajmniej 5000 mieszkańców

0

miejscowość licząca mniej niż 5000 mieszkańców

2

NIE

0

TAK

2

NIE

0

TAK

2

Operacja generuje nowe miejsca pracy

Miejsce realizacji operacji

Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska - uzasadnienie wnioskodawcy

Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie klimatuuzasadnienie wnioskodawcy

Maksymalna liczba punktów: 43

Kryterium premiuje operacje, w wyniku których powstaje co
najmniej 1 miejsce pracy w formie zatrudnienia pracownika w
oparciu o umowę o pracę na co najmniej 2 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej. Operacja może otrzymać 0 lub 5 punktów.
Kryterium zgodne z PROW 2014-2020. Miejsce realizacji
wskazuje wnioskodawca. Źródło danych o liczbie mieszkańców
wskazanej miejscowości - Bank danych lokalnych – stan na
dzień 31.12.2013
Kryterium dotyczy wyłącznie operacji z zakresu budowy lub
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Operacje z innych
zakresów uzyskują 0 punktów. Operacja może otrzymać 0 lub 2
punkty.
Kryterium premiuje operacje sprzyjające ochronie środowiska.
Na podstawie opisu projektu należy ocenić czy operacja
przyczynia się do ochrony środowiska.
Operacja może otrzymać 0 lub 2 punkty.
Kryterium premiuje operacje sprzyjające ochronie klimatu.
Na podstawie opisu projektu należy ocenić czy operacja
przyczynia się do ochrony klimatu.
Operacja może otrzymać 0 lub 2 punkty.

Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji innej niż operacja własna LGD: 13
Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji własnej LGD: 2
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KrP Wersja nr 3

Kryteria oceny operacji w ramach LSR "Między Prosną a Wartą"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
PROW 2014-2020
Rodzaj operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

L.p.

1

2

3

4

5

6

NAZWA KRYTERIUM
Wnioskodawca konsultował projekt w
biurze LGD przed złożeniem wniosku w
ramach naboru

Innowacyjność projektu- uzasadnienie
wnioskodawcy

Utworzone miejsca pracy

Projekt wpływa na zaspokojenie potrzeb
osób z grup defaworyzowanych ze względu
na dostęp do rynku pracy

Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska - uzasadnienie wnioskodawcy

Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie klimatu uzasadnienie wnioskodawcy
Maksymalna liczba punktów: 22

ZAKRES SPEŁNIENIA KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

DODATKOWE OPISY/DEFINICJE

NIE

0

Kryterium wskazuje na świadome korzystanie ze środków w
ramach LSR. Możliwe przyznanie 0 lub 3 punkty. Źródło
danych - dokumentacja doradztwa LGD.

TAK

3

operacja nie ma charakteru innowacyjnego

0

operacja innowacyjna dla wnioskodawcy

1

operacja innowacyjna w skali miejscowości

2

operacja innowacyjna w skali gminy

3

operacja innowacyjna w skali całej LGD

4

operacja innowacyjna w skali ponadlokalnej

5

1 (w tym samozatrudnienie)

0

więcej niż 1

5

NIE

0

TAK

5

NIE

0

TAK

2

NIE

0

TAK

2

Oceniający określają stopień innowacyjności na podstwie opisu
operacji i uzasadnienia wnioskodawcy.
W zależności od skali innowacyjności operacja może uzyskać
całkowitą liczbę punktów z zakresu od 0 do 5.

Kryterium premiuje operacje, które generują więcej miejsc pracy
niż 1 wymagane w ramach podejmowania działalności
gospodarczej. Operacja może uzyskać 0 lub 5 punktów.
Kryterium premiuje operacje, w ramach których zatrudnione (w
tym samozatrudnienie) zostaną osoby z grup
defaworyzowanych określonych w LSR (osoby 50+, osoby w
wieku 20-34 lat, kobiety, osoby niepełnosprawne). Należy
wskazać grupę do której zalicza się osoba zatrudniona. Operacja
może otrzymać 0 lub 5 punktów.
Kryterium premiuje operacje sprzyjające ochronie środowiska.
Na podstawie opisu projektu należy ocenić czy operacja
przyczynia się do ochrony środowiska.
Operacja może otrzymać 0 lub 2 punkty.
Kryterium premiuje operacje sprzyjające ochronie klimatu.
Na podstawie opisu projektu należy ocenić czy operacja
przyczynia się do ochrony klimatu.
Operacja może otrzymać 0 lub 2 punkty.

Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji: 8
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KrR Wersja nr 3

Kryteria oceny operacji w ramach LSR "Między Prosną a Wartą"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
PROW 2014-2020
Rodzaj operacji: rozwijanie działalności gospodarczej
L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NAZWA KRYTERIUM

Wnioskowana kwota pomocy

Wnioskodawca konsultował projekt w
biurze LGD przed złożeniem wniosku w
ramach naboru

Wysokość wkładu własnego

Innowacyjność operacji- uzasadnienie
wnioskodawcy

Operacja zakłada utworzenie nowych
miejsc pracy
Operacja zakłada utworzenie większej
liczby miejsc pracy niż wymagane
minimum
Projekt wpływa na zaspokojenie
potrzeb osób z grup defaworyzowanych
ze względu na dostęp do rynku pracy
Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska - uzasadnienie
wnioskodawcy
Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
klimatu - uzasadnienie wnioskodawcy
Maksymalna liczba punktów: 32

ZAKRES SPEŁNIENIA KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

powyżej 200 000,00 zł

0

powyżej 100 000,00 do 200 000,00 zł

4

do 100 000,00 zł

6

NIE

0

TAK

3

inna wartość wkładu własnego.

0

projekt, w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o więcej niż 5
punktów procentowych

5

operacja nie ma charakteru innowacyjnego

0

operacja innowacyjna dla wnioskodawcy

1

operacja innowacyjna w skali miejscowości

2

operacja innowacyjna w skali gminy

3

operacja innowacyjna w skali całej LGD

4

operacja innowacyjna w skali ponadlokalnej

5

NIE

0

TAK

5

NIE

0

TAK

5

NIE

0

TAK

5

NIE

0

TAK

2

NIE

0

TAK

2

DODATKOWE OPISY/DEFINICJE
Kryterium premiuje operacje o mniejszym zakresie. W zależności od
wnioskowanej kwoty pomocy operacja otrzyma 6, 4 lub 0 punktów.
Źródło danych - wniosek o finansowanie operacji.

Kryterium wskazuje na świadome korzystanie ze środków w
ramach LSR. Możliwe przyznanie 0 lub 3 punktów. Źródło
danych - dokumentacja doradztwa LGD.
Kryterium premiuje operacje realizowane przy zaangażowaniu
środków własnych wnioskodawcy w zakresie większym niż
wymagane minimum. Operacja może otrzymać 0 lub 5 punktów.
Źródło danych - wniosek o finansowanie operacji.

Oceniający określają stopień innowacyjności na podstwie opisu
operacji i uzasadnienia wnioskodawcy.
W zależności od skali innowacyjności operacja może uzyskać
całkowitą liczbę punktów z zakresu od 0 do 5.

Kryterium premiuje operacje, w ramach których utworzone
zostanie miejsce/miejsca pracy.
Kryterium premiuje operacje, które generują więcej miejsc pracy
niż ich minimalna liczba wymagana przy rozwijaniu działalności
gospodarczej. Operacja może uzyskać 0 lub 5 punktów.
Kryterium premiuje operacje dotyczące osób z grup
defaworyzowanych określonych w LSR (osoby 50+, osoby w
wieku 20-34 lat, kobiety, osoby niepełnosprawne). Należy
wskazać grupę do której zalicza się osoba, której dotyczy
operacja. Operacja może otrzymać 0 lub 5 punktów.
Kryterium premiuje operacje sprzyjające ochronie środowiska.
Na podstawie opisu projektu należy ocenić czy operacja
przyczynia się do ochrony środowiska.
Operacja może otrzymać 0 lub 2 punkty
Kryterium premiuje operacje sprzyjające ochronie klimatu.
Na podstawie opisu projektu należy ocenić czy operacja
przyczynia się do ochrony klimatu.
Operacja może otrzymać 0 lub 2 punkty

Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji: 14
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