Wersja nr 4
Załącznik nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność nr 00012-6933-UM0510011/15
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:
 innowacyjne;
 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.

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 stosowanych przy tworzeniu 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.

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. Zbadanie zgodności kryteriów z obowiązującymi przepisami i warunkami dostępu do środków
EFRROW.
3. Prognoza wpływu kryteriów na wyłonienie pożądanych z punktu widzenia LSR operacji.
4. Poddanie kryteriów konsultacjom społecznym w sposób zgodny z co najmniej jedną z partycypacyjnych
metod tworzenia LSR.
5. Zatwierdzenie kryteriów wyboru przez Zarząd „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania.
6. Opublikowanie kryteriów w sposób stosowany przez LGD.

KrG-Wersja nr 4

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

L.p.
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ZAKRES SPEŁNIENIA KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

do 15.000 zł

0

powyżej 15.000 do 25.00 zł

4

powyżej 25.000 zł

6

NIE

0

TAK

2

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 w skali miejscowości

1

NAZWA KRYTERIUM

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

Realizacja projektu przyczyni się do
pobudzenia aktywności mieszkańców i
wzmocnienia ich więzi z miejscem
zamieszkania

Projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców.
Należy wskazać inicjatorów operacji i załaczyć
odpowiednią dokumentację (np. listy obecności
na spotkaniach, dokumentacja fotograficzna,
protokoły)

spełnione w stopniu niskim
5- 10 inicjatorów operacji

1

spełnione w stopniu średnim
11- 50 inicjatorów operacji

2

spełnione w stopniu wysokim
powyżej 50 inicjatorów operacji

3

kryterium niespełnione

7

Miejsce realizacji operacji

Maksymalna liczba punktów: 27

DODATKOWE OPISY/DEFINICJE

Kryterium premiuje operacje w mniejszym stopniu angażujące środki pomocy.
W zależności od wnioskowanej kwoty pomocy operacja otrzyma 0 lub 4 lub 6 punktów. Źródło
danych - Wniosek o powierzenie grantu Część B Sekcja IV p.6.

Kryterium wskazuje na świadome korzystanie ze środków w ramach LSR. Możliwe przyznanie 0
lub 2 punkty.
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 powierzenie grantu Część
B Sekcja III p 5
Oceniający określają stopień innowacyjności na podstawie opisu operacji i uzasadnienia
wnioskodawcy zawartych we Wniosku o powierzenie grantu - Część B Sekcja III p. 11
W zależności od skali innowacyjności operacja może uzyskać 0 lub 1 punkt.
Operacja uzyska 1 pkt. w przypadku wykazania, że zaplanowano zastosowanie rozwiązań
innowacyjnych co najmniej w skali miejscowości. W przeciwnym przypadku operacja uzyska 0
punktów.

Kryterium oceniające operację w kontekście jej wpływu na aktywność społeczności, której
dotyczą działania. Istotne jest zaistnienie potrzeby realizacji operacji i wyrażenie jej poprzez
inicjatywę oddolną lokalnej społeczności.
Weryfikacja nastąpi na podstawie.
Wniosku o powierzenie grantu Część B Sekcja III p. 11

0
nie dotyczy

0

miejscowość licząca conajmniej 5000 mieszkańców

0

miejscowość licząca mniej niż 5000 mieszkańców

2

Minimalna liczba punktów konieczna do wybrania operacji: 14

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. Weryfikacja nastapi na
podstawie Wniosku o powierzenie grantu Część B Sekcja III p. 9 i 10

