Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rady
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY
KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI
§1
Zasady ogólne
Niniejsza procedura określa zasady i tryb ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, w
rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w
ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz ustalanie kwot wsparcia.
§2
Lokalne kryteria wyboru operacji
1. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS na
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru
operacji stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
2. W ogłoszeniu o naborze wniosków ustala się minimalną liczbę punktów, której uzyskanie
jest warunkiem wyboru operacji przez Radę.
§3
Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji
1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)

Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić:
grupa minimum 3 członków Rady,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna
grupa minimum 10 członków zwyczajnych
Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru powinien zawierać:
oznaczenie działania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru,
nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, maksymalną
liczbę punktów przyznawanych za to kryterium, możliwości wyboru odpowiedzi wraz z
odpowiadającą im punktacją.
3. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę. Rada wydaje opinię w przedmiocie zmiany
lokalnych kryteriów wyboru operacji w formie uchwały.
§4
Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji
1 Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady wniosek o ustalenie lub zmianę kryteriów jest
poddawany konsultacjom społecznym z mieszkańcami obszaru LGD co najmniej za
pośrednictwem strony internetowej LGD, przez okres co najmniej dwóch tygodni.
2 Po konsultacjach społecznych Zarząd wprowadza wniosek do porządku obrad najbliższego
posiedzenia Zarządu.
3 Zarząd podejmuje decyzję o zmianie lokalnych kryteriów wyboru w formie uchwały.

Załącznik nr 1
do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:
KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OPERACJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ LUB DROGOWEJ GWARANTUJĄCEJ SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNĄ W ZAKRESIE WŁĄCZENIA
SPOŁECZNEGO
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Miejsce realizacji
operacji

Preferuje się operacje realizowane na terenie
2 pkt - miejsce realizacji operacji w
Zaświadczenie od gminy
miejscowości przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. miejscowości zamieszkałej przez nie
potwierdzające liczbę
Dotyczy miejscowości, w tym również
więcej niż 5 tys. mieszkańców
mieszkańców
miejscowości będących jednostkami pomocniczymi 0 pkt - miejsce realizacji operacji w
miejscowości na terenie
gmin (sołectwa, dzielnice lub osiedla ), opisanych miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. której będzie realizowana
liczbą mieszkańców zamieszkałych wg stanu na
i więcej mieszkańców
operacja
dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na
stałe lub czasowo.
KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA
OBSZARZE WIEJSKIM

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

II. Powstanie
dodatkowych
nowych miejsc
pracy

Preferuje się operacje zakładające tworzenie
7 pkt
nowych miejsc pracy w ciągu całego okresu
6 pkt
trwałości projektu ponad minimum wymagane dla 5 pkt
danego typu operacji. Do wyliczeń stosuje się
4 pkt
metodę RJR (Rocznych Jednostek Roboczych).
3 pkt
0 pkt

-

powyżej 2.50
w ilości powyżej 2.00
w ilości powyżej 1.50
w ilości powyżej 1.00
w ilości powyżej 0.50
w ilości od 0 do 0.5

Źródło weryfikacji:
do
do
do
do

2.50
2.00
1.50
1.00

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI:
Kryterium:

Opis:

III. Wpływ operacji
na poprawę stanu
środowiska
naturalnego lub
klimatu obszaru LSR

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na 3 pkt - operacja pozytywnie wpływa Wniosek o przyznanie
stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru na poprawę stanu środowiska
pomocy w ramach LSR
LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na naturalnego lub klimatu obszaru LSR.
stan środowiska naturalnego rozumie się operacje 0 pkt - operacja ma neutralny wpływ
zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub na poprawę stanu środowiska
promieniowania poprzez modernizację
naturalnego lub klimatu obszaru LSR.
dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go
innym urządzeniem, maszyną, środkiem
transportu lub rozwiązaniem technicznym

Kryterium:

Opis:

IV. Wpływ operacji
na poprawę
atrakcyjności
turystycznej obszaru

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na 3 pkt - operacja pozytywnie wpływa Wniosek o przyznanie
poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru. Przez na poprawę atrakcyjności turystycznej pomocy w ramach LSR
operacje mające pozytywny wpływ na poprawę
obszaru
atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się
0 pkt - operacja ma neutralny wpływ
operacje polegające na wybudowaniu lub
na poprawę atrakcyjności turystycznej
wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę
obszaru
turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu,
urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego,
które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości;
zrealizowaniu działań promocyjnych i
aktywizujących, które mogą mieć pozytywny
wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości;
rozwinięciu działalności około turystycznej
Opis:
Punktacja:
Źródło weryfikacji:

Kryterium:
V. Innowacyjność
operacji

Punktacja:

Punktacja:

Preferuje się operacje innowacyjne. Przez
6 pkt - innowacyjność operacji na
innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub poziomie obszaru LSR
wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, 3 pkt - innowacyjność operacji na
procesów (technologii), metod organizacji lub
poziomie gminy członkowskiej LGD
marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie
miejsca realizacji operacji

Źródło weryfikacji:

Źródło weryfikacji:

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

lokalnych zasobów unikalnych i
charakterystycznym na obszarze LSR
(przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy
społecznych). Innowacyjne może być ich
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy
promocja.
Opis:

0 pkt - innowacyjność operacji na
poziomie mniejszym niż obszar gminy
członkowskiej LGD miejsca realizacji
operacji lub brak innowacyjności

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

VI. Oddziaływanie
czasowe operacji

Preferuje się operacje zakładające skutek
całoroczny operacji, który rozumiany będzie jako
efekt zrealizowanej operacji funkcjonuje i
przysparza rezultatów przez co najmniej 7
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Skutek
sezonowy operacji rozumiany będzie jako
przysparza rezultatów przez nie więcej jak 5
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

3 pkt - operacja zakłada skutek
całoroczny operacji
0 pkt - operacja zakłada skutek
sezonowy operacji

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

VII. Oddziaływanie
operacji na grupę
defaworyzowaną
zidentyfikowaną w
LSR

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie
(oddziaływanie) na grupę defaworyzowaną ze
wzglądu na dostęp do rynku pracy.

Kryterium:

10 pkt - oddziaływanie operacji na
dwie grupy defaworyzowane.
5 pkt - oddziaływanie operacji na
jedną z dwóch grup
Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze defaworyzowanych.
LSR znajduje się w Rozdziale I. LSR
0 pkt – brak oddziaływania operacji
Charakterystyka LGD. Zdefiniowano dwie grupy
na grupę defaworyzowaną.
defaworyzowane:
Maksymalna liczba punktów: 10
- osoby w wieku poniżej 24 r. życia,
pkt.
- osoby w wieku powyżej 45 r. życia.
Pozytywne oddziaływanie oznacza, że
wnioskodawcą jest osoba należąca do grupy
defaworyzowanej określonej w LSR lub zostanie
zatrudniona osoba należąca do grupy
defaworyzowanej. Dodatkowo w zakresie operacji
polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR
oraz dodatkowe
oświadczenie deklaracja
oddziaływania operacji na
grupę defaworyzowaną
składana przez
Wnioskodawcę pod
rygorem art. 297
ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. Z 2016 r,
poz.1137);

pozytywne oddziaływanie operacji na grupę
defaworyzowaną może oznaczać utrzymanie
istniejącego miejsca pracy osoby z grupy
defaworyzowanej.

Kryterium:

Opis:

VIII. Wkład własny
wnioskodawcy w
finansowanie
projektu*

Preferuje się projekty, w których wkład własny
6 pkt - deklarowany wkład własny
Wniosek o przyznanie
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
jest wyższy od minimalnego o więcej pomocy w ramach LSR
określoną w Programie. Celem jest promowanie
niż 10 p.p.
projektów angażujących środki inne niż środki
4 pkt - deklarowany wkład własny
Programu. W ramach kryterium oceniana będzie
jest wyższy od minimalnego o wartość
wielkość zaangażowanych środków własnych
w przedziale 5-10 p.p.
wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu
(włącznie)
własnego w realizację projektu. Premiowane będą 2 pkt - deklarowany wkład własny
projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład jest wyższy od minimalnego o max 5
własny na poziomie wyższym niż minimalny
p.p. (włącznie)
określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie własny na minimalnym wymaganym
szczegółowych warunków i trybu przyznawania
poziomie
pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Opis:
Punktacja:
Źródło weryfikacji:

Kryterium:
IX. Wpływ operacji
na osiągnięcie
wskaźników LSR

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

Preferuje się operacje przyczyniające się do
5 pkt - operacja pozytywnie wpływa Wniosek o przyznanie
osiągnięcia celów i wpływają na osiąganie
na osiągniecie wskaźników produktu i pomocy w ramach LSR
wskaźników produktu i rezultatu LSR (warunek
rezultatu LSR
spełniony łącznie) w zakresie szerszym niż to
0 pkt - operacja nie wpływa
wynika z zakresu operacji i określonego w postaci pozytywnie lub jest neutralna dla
wskaźników przypisanych do tego typu operacji w realizacji wskaźników produktu i
Załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków. rezultatu LSR.

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

X.
Komplementarność
projektu z innymi
projektami

Preferuje się operacje komplementarne i
3 pkt. przy realizacji jednego z
zintegrowane z innymi programami pomocowymi. poniższych warunków:
W ramach LSR można wskazać komplementarność
1. przy realizacji projektu będą
międzyprogramową, terytorialną bądź sektorową
wykorzystywane efekty
projektów LSR z innymi projektami realizowanymi
realizacji innego projektu lub
ze środków ze środków europejskich. Przez
nastąpi wzmocnienie trwałości
komplementarność projektów należy rozumieć ich
efektów jednego
dopełnianie się/ uzupełnianie prowadzące do
przedsięwzięcia realizacją
realizacji określonego celu. Ocena
innego
komplementarności będzie dokonywana
2. realizacja projektu jest
indywidualnie dla każdego projektu na podstawie
uzupełnieniem innego
zapisów we wniosku o dofinansowanie (pozostałej
przedsięwzięcia/ projektu
dokumentacji aplikacyjnej), w którym
3. projekt jest elementem
Wnioskodawca uzasadnia komplementarność szerszej strategii realizowanej
wykazuje relacje między ocenianym projektem,
przez szereg projektów
a wykazanym jako komplementarnym projektem/
komplementarnych
przedsięwzięciem. Ocenie podlegała będzie
4. projekt stanowi ostatni etap
spójność między projektami prowadząca do
szerszego przedsięwzięcia lub
osiągania wartości dodanej/ wspólnego celu i
kontynuację wcześniej
efektu synergii w kontekście czterech aspektów
realizowanych przedsięwzięć
komplementarności określonych dla tego
0 pkt - nie wykazano
kryterium. Komplementarność z innymi
komplementarności projektu z innymi
projektami/ przedsięwzięciami ocenianego projektu projektami
powinna wynikać z jego specyfiki/ założeń.
Maksymalnie w ramach kryterium
W przypadku projektów składanych przez
można otrzymać 3 pkt.
wnioskodawców w ramach operacji na rozwój
przedsiębiorczości w ramach podejmowania
działalności gospodarczej lub rozwoju działalności
gospodarczej wykazać należy komplementarne
projekty innych podmiotów w stosunku do
planowanej przez Wnioskodawcę operacji.
Komplementarne projekty/ przedsięwzięcia mogą
być finansowane z różnych źródeł np. fundusze
strukturalne, budżet gminy, środki prywatne.
Komplementarne projekty/ przedsięwzięcia mogą

Źródło weryfikacji:
Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR +
dodatkowe dokumenty
wnioskodawcy
potwierdzające
komplementarność
projektu

mieć zarówno charakter społeczny jak
i inwestycyjny. Realizatorem projektów mogą być
różne podmioty. Nie musi być to Wnioskodawca
projektu podlegającego ocenie. Nie należy
wskazywać w ramach projektów
komplementarnych wszystkich projektów/
przedsięwzięć
realizowanych na danym obszarze a jedynie te,
które są powiązane i stanowią uzupełnienie
z ocenianym projektem m.in. poprzez:
− rozwiązywanie tego samego PROBLEMU,
− realizację wspólnego CELU,
− wzmacnianie EFEKTÓW projektów/
przedsięwzięć,
− wzajemne uzupełnianie się DZIAŁAŃ,
− osiąganie wspólnych REZULTATÓW,
− działania na rzecz zdiagnozowanej GRUPY
DOCELOWEJ

