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Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR
Kryteria wyboru grantobiorców, 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 w zakresie infrastruktury rekreacyjnej, turystyczne lub kulturalnej - realizacja
operacji w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 000 tys. osób,
Poniżej załączono kryteria wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
„Między Prosną a Wartą”.
W celu prawidłowej oceny operacji Rada powinna stosować jednakowe podejście do kryteriów jakościowych. W przypadku rozbieżności w interpretacji rolę arbitra pełni Przewodniczący Rady. Jednakowe podejście do kryteriów jakościowych nie oznacza ustalenia wspólnej punktacji, liczba przyznanych punktów
zależy od indywidualnych preferencji oceniającego. Ocena wg kryteriów jakościowych wymaga uzasadnienia.

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 partycypacyjnymi metodami tworzenia
LSR
3. Zbadanie zgodności kryteriów obowiązującymi przepisami.
4. Prognoza wpływu kryteriów na wybranie, pożądanych z punktu widzenia LSR, operacji.
5. Zatwierdzenie kryteriów wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia „Między Prosną
a Wartą” – Lokalna Grupa Działania.
6. Opublikowanie kryteriów w sposób stosowany przez LGD.

B. Procedura zmiany kryteriów
Kryterium może być zmienione w trakcie realizacji LSR. Podstawą dla zmiany kryteriów wyboru jest decyzja Zarządu LGD podjęta :


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,
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Przebieg procesu:
1. Sformułowanie nowych kryteriów w oparciu o analizę wyników wyboru i oceny operacji.
2. Poddanie kryteriów konsultacjom społecznym w sposób zgodny z metodami partycypacyjnymi.
3. Zbadanie zgodności kryteriów z obowiązującymi przepisami i warunkami dostępu do środków
EFRROW.
4. Prognoza wpływu kryteriów na wyłonienie pożądanych z punktu widzenia LSR operacji.
5. Zatwierdzenie kryteriów wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia „Między Prosną
a Wartą” – Lokalna Grupa Działania.
6. Opublikowanie kryteriów w sposób stosowany przez LGD.
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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: operacje w ramach projektu grantowego
Można przyznawać tylko całkowite wartości punktów dla każdego kryterium.
L.p. NAZWA KRYTERIUM

1

2

3

Wnioskowana kwota pomocy

ZAKRES SPEŁNIENIA
KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

do 15.000 zł

2

powyżej 15.000 do 25.000 zł

4

powyżej 25.000

6

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

TAK

5

NIE

0

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

TAK

5

NIE

0

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

2

inna wartość wkładu własnego.

0

UWAGI

Kryterium wskazuje na świadome korzystanie
ze środków w ramach LSR.

Wnioskodawca przyczynił się do formułowania
LSR

Wysokość wkładu własnego

4

5

Innowacyjność projektu- uzasadnienie
wnioskodawcy

stopień i zakres innowacyjności
Realizacja projektu przyczyni się do
pobudzenia aktywności mieszkańców i
wzmocnienia ich więzi z miejscem
zamieszkania- uzasadnienie
wnioskodawcy

projekt powstał z inicjatywy
oddolnej mieszkańców lub wpływa
na budowę aktywności
mieszkańców podczas jego realizacji
projekt powstał z inicjatywy
oddolnej mieszkańców lub wpływa
na budowę aktywności
mieszkańców podczas jego realizacji
i angażuje mieszkańców po
zakończeniu realizacji projektu

6

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

7

Operacja generuje nowe miejsca pracy
Miejsce realizacji operacji

8

9

10

0-3

7-9

5

NIE

0

do 5000 mieszkańców

2

powyżej 5000 mieszkańców

0

Nie dotyczy

0

Zakres i skala wpływu operacji na
ochronę środowiska

Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
klimatu- uzasadnienie wnioskodawcy

Zakres i skala wpływu operacji na
ochronę środowiska

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.
Przed oceną operacji Rada powinna przyjąć
jednolite podejście do pojęcia kapitału
społecznego.

4-6

TAK

Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska - uzasadnienie
wnioskodawcy

Maksymalna liczba punktów: 49

0-5

Odnośnie każdej operacji Rada przyjmuje
jednolite podejście do innowacyjności.
Oceniający określają stopień innowacyjności w
kontekście ustalonego podejścia.

Kryterium zgodne z PROW 2020-2014

Jeżeli nie można jednoznacznie wskazać
miejsca relizacji

0-5

Należy ocenić zakres i skalę oddziaływania, na
podstawie opisu projektu. Należy uzgodnić
wspólne podejście oraz uzasadnić ocenę.

0-5

Należy ocenić zakres i skalę oddziaływania, na
podstawie opisu projektu. Należy uzgodnić
wspólne podejście oraz uzasadnić ocenę.

