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Załącznik nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1410010/15 z dnia 18 maja 2016r.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą
ustalania lub zmiany kryteriów wyboru
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LP

Nazwa kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala punktowa
KRYTERIA HORYZONTALNE
PROJEKT SPRZYJA OCHRONIE ŚRODOWISKA
LUB KLIMATU

1.

W opisie projektu jednoznacznie wskazano zakres lub elementy kosztów, stanowiące działania/
urządzenia / technologie pozytywnie wpływające na ochronę środowiska naturalnego lub zmiany
klimatu
4 pkt - Projekt w całości obejmuje działania związane z ochroną środowiska / klimatu
2 pkt - Projekt w części dotyczy działao związanych z ochroną środowiska / klimatu
0 pkt - Projekt nie zawiera elementów mających wpływ na ochronę środowiska / klimatu

INNOWACYJNOŚD PROJEKTU

2.

W opisie projektu / biznesplanie / arkuszu dodatkowym / opinii o innowacyjności precyzyjnie
opisano zakres i charakter innowacyjności

6 pkt - Operacja ma charakter innowacyjny
0 pkt - Operacja nie ma charakteru innowacyjnego

WKŁAD WŁASNY W REALIZACJĘ PROJEKTU
Wkład własny obliczany jako procent kosztów kwalifikowanych
3.

4.

5 pkt - udział wkładu własnego w realizację operacji jest wyższy od wymaganego powyżej 5 %
kosztów kwalifikowalnych
2 pkt - udział wkładu własnego w realizację operacji jest wyższy od wymaganego do 5 % kosztów
kwalifikowalnych (włącznie)
0 pkt - udział wkładu własnego w realizację operacji jest równy wymaganemu
WYKONALNOŚD OPERACJI
Za kompletne dokumenty uznaje się załączenie wszystkich załączników do wniosku, zgodnie z
charakterem wniosku, w tym w zależności od projektu:
- dokumentacji technicznej, programu funkcjonalno - użytkowego
- pozwolenia na budowę / zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót
budowlanych,
- kosztorysu,
- biznesplanu
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5 pkt - złożone przez Wnioskodawcę dokumenty są kompletne i potwierdzają wykonalnośd
operacji
0 pkt - złożone przez Wnioskodawcę dokumenty są niekompletne i nie uzasadniają wykonalności
operacji
PARTNERSTWO PROJEKTOWE
Partnerstwo potwierdzone listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa. Uznanie
Partnerstwa wymaga wskazania zaangażowania Partnerów co najmniej na etapie przygotowania i
realizacji projektu
5.
3 pkt - projekt angażuje 3 Partnerów
2 pkt - projekt angażuje 2 Partnerów
1 pkt - projekt angażuje 1 Partnera
0 pkt - projekt jest realizowany samodzielnie przez Wnioskodawcę, bez zaangażowania
Partnerów
PRZEJRZYSTOŚD BUDŻETU

6.

Racjonalnośd budżetu wynika z uzasadnionych kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach
operacji, jest właściwie przeliczony
1 pkt - budżet czytelny, racjonalny, uzasadniono koszty zaplanowane do poniesienia
0 pkt - budżet nieczytelny, nieracjonalny, sporządzony w sposób niedbały
KONSULTACJA WNIOSKU
Ewidencja w Biurze LGD ZL

7.

2 pkt - beneficjent brał udział w szkoleniu prowadzonym przez Biuro LGD ZL, w ramach wdrażania
działao LSR, i otrzymał stosowne zaświadczenie z ww. szkolenia oraz konsultował wniosek
przynajmniej 1 raz w Biurze LGD ZL lub w sposób mail; lub
wniosek był konsultowany w Biurze LGD ZL dwa razy w sposób osobisty lub mailowy
1 pkt - Wniosek był konsultowany w Biurze LGD ZL jeden raz w sposób osobisty lub mailowy
0 pkt - Wniosek nie był konsultowany w sposób
OPIS PROJEKTU

8.

Przemyślany i przekonywujący plan działania, wykonalnośd projektu, realne i mierzalne produkty
3 pkt - Opis projektu zawiera przemyślany i przejrzysty opis działao, który ma odzwierciedlenie w
pozostałych punktach wniosku, odnosi się do budżetu
0 pkt - Opis projektu jest nieprzejrzysty, niekompletny i niema odniesieo do budżetu

Do uzyskania: max 29 pkt/min 12 pkt
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LP

1.

Nazwa kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala punktowa
KRYTERIA JAKOŚCIOWE
TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
TWORZENIE MIEJSC PRACY
Miejsce pracy – samozatrudnienie lub zatrudnienie na umowę o pracę/ spółdzielczą umowę o
pracę – liczone średniorocznie
6 pkt - w wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 1 miejsce pracy (średniorocznie)
3 pkt - w wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy (średniorocznie)
0 pkt - w wyniku realizacji operacji nie powstaną miejsca pracy
MIEJSCA PRACY DLA GRUP DEFAWORYZOWANYCH
Grupy defaworyzowane - określone i szczegółowo opisane w lokalnej strategii rozwoju

2.

6 pkt - Wnioskodawca projektu utworzy miejsca pracy dla osób z więcej niż 1 grupy
defaworyzowanej określonej w LSR
3 pkt - Wnioskodawca projektu utworzy miejsca pracy dla osób z 1 grupy defaworyzowanej
określonej w LSR)
0 pkt - Wnioskodawca projektu nie utworzy miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych
określonych w LSR
URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW
LOKALNYCH
(wytwarzanych na obszarze LSR)

3.

Treśd wniosku o dofinansowanie / biznesplanu + weryfikacja PKD dotowanej działalności
(faktyczne powiązanie branży z wykorzystaniem produktów również rolnych)
6 pkt - podstawa działalności wnioskodawcy oparta jest głównie na wykorzystaniu lokalnych
produktów, również rolnych (w tym przetworzonych)
3 pkt - działalnośd wnioskodawcy oparta jest między innymi na wykorzystaniu lokalnych
produktów, również rolnych (w tym przetworzonych)
0 pkt - planowana działalnośd gospodarcza nie dotyczy wykorzystania produktów, również
rolnych (w tym przetworzonych)

Do uzyskania: max 18 pkt/min 8 pkt
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LP

1.

Nazwa kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala punktowa
KRYTERIA JAKOŚCIOWE
ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
TWORZENIE MIEJSC PRACY
Miejsce pracy – samozatrudnienie lub zatrudnienie na umowę o pracę/ spółdzielczą umowę o
pracę – liczone średniorocznie
6 pkt - w wyniku realizacji operacji powstanie 2 i więcej miejsc pracy (średniorocznie)
3 pkt - w wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy (średniorocznie)
0 pkt - w wyniku realizacji operacji nie powstanie miejsce pracy
DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA PRZEWIDUJE WSPARCIE GRUP DEFAWORYZOWANYCH
Grupy defaworyzowane - określone i szczegółowo opisane w lokalnej strategii rozwoju

2.

6 pkt - W ramach rozwijanej działalności gospodarczej zaplanowano utworzenie miejsc pracy dla
osób kwalifikujących się do grup defaworyzowanych (1 lub więcej) określonych w LSR
3 pkt - Rozwijana działalnośd gospodarcza odpowiada na potrzeby grup defaworyzowanych
z obszaru LGD(dostosowanie infrastruktury, rodzaj działalności)
0 pkt - Rozwijana działalnośd gospodarcza nie dotyczy wsparcia grup defaworyzowanych
URUCHOMIENIE/ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM
PRODUKTÓW LOKALNYCH
(wytwarzanych na obszarze LSR)

3.

Treśd wniosku o dofinansowanie / biznesplanu + weryfikacja PKD dotowanej działalności
(faktyczne powiązanie branży z wykorzystaniem produktów, również rolnych
6 pkt - Podstawą działalności (rozszerzenia) wnioskodawcy jest głównie wykorzystanie lokalnych
produktów, także rolnych (w tym przetworzonych)
3 pkt- Podstawą działalności (rozszerzenia) wnioskodawcy jest między innymi wykorzystanie
lokalnych produktów, także rolnych (w tym przetworzonych)
0 pkt - Działalnośd (rozszerzenie) nie będzie wykorzystywało lokalnych produktów, także rolnych
(w tym przetworzonych)

Do uzyskania: max 18 pkt/min 8 pkt
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LP

1.

Nazwa kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala punktowa
KRYTERIA JAKOŚCIOWE
WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚD
GOSPODARCZĄ (INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO)
TWORZENIE MIEJSC PRACY
Miejsce pracy – samozatrudnienie lub zatrudnienie na umowę o pracę/ spółdzielczą umowę o
pracę na cały etat – liczone średniorocznie
6 pkt - w wyniku realizacji operacji powstanie 2 i więcej miejsc pracy (średniorocznie)
3 pkt - w wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy (średniorocznie)
0 pkt - w wyniku operacji nie przewidziano utworzenia miejsca pracy
DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA PRZEWIDUJE WSPARCIE GRUP DEFAWORYZOWANYCH
Grupy defaworyzowane - określone i szczegółowo opisane w lokalnej strategii rozwoju

2.

3 pkt - w ramach działalności gospodarczej zaplanowano utworzenie miejsc pracy dla osób
kwalifikujących się do grup defaworyzowanych (1 lub więcej) określonych w LSR; lub
działalnośd gospodarcza odpowiada na potrzeby grup defaworyzowanych z obszaru LGD
(dostosowanie infrastruktury, zasady udostępniania oferty osobom zaliczanym do grup
defaworyzowanych)
0 pkt - działalnośd gospodarcza nie dotyczy wsparcia grup defaworyzowanych
ZASIĘG DZIAŁANOŚCI INKUBATORA PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

3.

Treśd wniosku o dofinansowanie / biznesplanu + weryfikacja PKD dotowanej działalności
(faktyczne powiązanie branży z wykorzystaniem produktów rolnych
3 pkt - Koncepcja działalności inkubatora przetwórstwa lokalnego ma zasięg ponadgminny
0 pkt - Koncepcja działalności inkubatora przetwórstwa lokalnego wskazuje jego lokalny
charakter (obszar 1 gminy)
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INKUBATOR
Treśd wniosku o dofinansowanie / biznesplanu + załączniki do wniosku

4.

3 pkt - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalnośd w zakresie produkcji,
przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub
wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym
inkubatorze jest przetwarzanie żywności.
0 pkt - tworzenie lub rozwój inkubatorów w kierunku innym niż przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana
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działalnośd w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego
lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności
wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności
Do uzyskania: max 18 pkt/min 8 pkt

LP

Nazwa kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala punktowa
KRYTERIA JAKOŚCIOWE
PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE W RAMACH:
- celu ogólnego 2.0 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR
MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI
Na podstawie wniosku o dofinansowanie

1.

3 pkt - operacja będzie realizowana w miejscowości do 999 mieszkaoców
2 pkt - operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej od 1 tyś. do 5 tyś. mieszkaoców
1 pkt - operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej powyżej 5 tyś. mieszkaoców
RODZAJ PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO
Na podstawie wniosku o dofinansowanie, załączników

2.

5 pkt - Operacja zakłada utworzenie nowej infrastruktury odpowiadającej zapotrzebowaniu na
nią w danej miejscowości (jest brak takiej infrastruktury)
2 pkt - Operacja dotyczy infrastruktury, która już istnieje w danej miejscowości, ale jest
niewystarczająca
ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WIĘZI Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Na podstawie wniosku o dofinansowanie

3.

3 pkt - realizacja projektu przyczyni się do znacznego zwiększenia aktywności społecznej,
projektowa infrastruktura będzie wykorzystywana codziennie, cyklicznie przez różne grupy
wiekowe
2 pkt - realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej, projektowa
infrastruktura będzie wykorzystywana sezonowo, w zależności od zapotrzebowania i potrzeb
społeczności lokalnej
0 pkt - brak informacji w opisie wniosku

Do uzyskania: max 11 pkt/min 5 pkt
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Procedura ustalania lub zmiany kryteriów.
Kryteria wyboru operacji do poszczególnych przedsięwzięd zostały opracowane przez Zarząd LGD na
podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z Grupą Roboczą oraz lokalną społecznością za
pomocą strony internetowej LGD. Szczegółowe wytyczne, na podstawie których ustalono kryteria zwiera
rozdział VI LSR. Dla każdego kryterium ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniad wniosek,
aby mógł byd wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które
muszą byd spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi
z analizy SWOT i diagnozy obszaru.
Zgodnie ze statutem LGD Zarząd stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, tym samym odpowiada za realizację celów LGD oraz
koordynowanie prac nad wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju. W tych kompetencjach Zarządu mieści
się także prawo występowania z inicjatywą w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Przesłanki do ewentualnej zmiany kryteriów wyboru mogą byd następujące:
1. Na wniosek co najmniej połowy członków Rady LGD.
2. W ramach ewaluacji rocznej, na podstawie raportu cząstkowego zawierającego wnioski
i rekomendacje dotyczące lokalnych kryteriów wyboru.
Jeżeli Zarząd LGD, po weryfikacji w/w przesłanek, uzna je z zasadne:
1. Przygotowuje propozycję zmian danych kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oraz przedstawia je
do konsultacji społecznych przy pomocy określonych w planie komunikacji środków przekazu.
2. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Zarząd przygotowuje wniosek do instytucji
wdrażającej o wyrażenie zgody na zmianę kryteriów wyboru operacji.
3. Po uzyskaniu zgody instytucji wdrażającej Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zmiany kryteriów.
4. Informuje, że za pomocą elektronicznych środków przekazu (w tym stron internetowych, portali
społecznościowych, e-maili) członków LGD i potencjalnych beneficjentów o tej zmianie.
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