Załącznik 2 do Ogłoszenia nr 1/2022 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Stowarzyszenie –
Lokalna Grupa Działania
„Bądźmy Razem”
Lokalne kryteria wyboru operacji
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020,
wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Załącznik nr 1 do Procedury - Lokalne kryteria wyboru operacji

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Doradztwo LGD

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia
doradczego oferowanego przez biuro LGD.

2 pkt. – wnioskodawca przynajmniej
dwukrotnie skorzystał ze wsparcia
doradczego zorganizowanego przez Biuro
LGD.
1 pkt. - wnioskodawca jednokrotnie
korzystał z doradztwa biura LGD na etapie
wnioskowania
0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa biura LGD na etapie
wnioskowania
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 2 pkt.

Dokumentacja LGD (np.
karta doradztwa),
zaświadczenie o
skorzystaniu z doradztwa
wydawane przez LGD.

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

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska
naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające
pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się
operacje zmniejszające emisję
hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację
dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym
urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem
technicznym, natomiast w przypadku operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej sprzyjające
ochronie środowiska lub klimatu.

6 pkt. - operacja ma bezpośredni pozytywny
pozytywny wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego lub klimatu obszaru
LSR.
0 pkt. - operacja ma neutralny wpływ na
poprawę stanu środowiska naturalnego lub
klimatu obszaru LSR.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 6pk.

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

III. Wpływ operacji na
poprawę atrakcyjności
turystycznej lub
kulturalnej obszaru

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę
atrakcyjności turystycznej lub kulturalnej obszaru. Przez operacje
mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej
obszaru rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub
wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę 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

IV. Innowacyjność
operacji

Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy
rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub
ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod
organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie
lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznym na obszarze
LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy
społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe,
niestandardowe wykorzystanie czy promocja.

V. Oddziaływanie
operacji na grupę
defaworyzowaną
zidentyfikowaną w LSR

„Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę de
faworyzowaną. Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze
LSR znajduje się w Rozdziale I. LSR Charakterystyka LGD. Do
grupy defaworyzowanej obszaru LSR zaliczyć należy młodzież
(osoby poniżej 24 roku życia), zamieszkującą obszar LGD.
Kolejną grupę defaworyzowaną stanowią osoby powyżej 45 roku
życia. Do grupy defaworyzowanej na rynku pracy zaliczyć należy
również kobiety, wchodzące /powracające na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka to grupa
kobiet, które odbyły urlop macierzyński lub wychowawczy i
planują powrót na rynek pracy posiadając dziecko do lat 7, jednak
nie mają zatrudnienia”.

6 pkt. - operacja ma bezpośredni pozytywny
wpływ na poprawę atrakcyjności
turystycznej lub kulturalnej obszaru LSR.
3 pkt. operacja ma pośredni pozytywny
wpływ na poprawę atrakcyjności
turystycznej lub kulturalnej
obszaru LSR.
0 pkt. - operacja ma neutralny wpływ na
poprawę atrakcyjności turystycznej lub
kulturalnej obszaru LSR.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 6 pkt.
6 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie
obszaru LSR
3 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie
gminy członkowskiej LGD miejsca
realizacji operacji
0 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie
mniejszym niż obszar gminy członkowskiej
LGD miejsca realizacji operacji lub brak
innowacyjności.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 6 pkt
6 pkt. - operacja ma bezpośrednie
pozytywne oddziaływanie na dwie ze
zidentyfikowane grupy defaworyzowane w
LSR
3 pkt. - operacja ma bezpośrednie
pozytywne oddziaływanie na jedną grupę de
faworyzowaną w LSR.
1 pkt. operacja ma pośrednie pozytywne
oddziaływanie, na co najmniej jedną grupę
de faworyzowaną LSR.
0 pkt. - brak oddziaływania operacji na
grupę defaworyzowaną na obszarze LSR
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 6 pkt

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

VI. Wkład własny
wnioskodawcy w
finansowanie projektu

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy
przekracza intensywność pomocy określoną w Programie.
Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują
wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w
rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania 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. Celem jest
promowanie projektów angażujących środki inne niż środki
EFRROW. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość
zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach
wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Kryterium
dotyczy operacji związanych z rozwijaniem działalności
gospodarczej.

VII. Zintegrowanie

Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie podmiotów,
zasobów lub celów. Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów,
tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej
realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące
cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia
zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie
różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów
oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze,
historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów
LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są
spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele
LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć
logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.

10 pkt. - operacje, których kwota wkładu
własnego jest wyższa od wymaganej kwoty
wkładu minimalnego o 20% i więcej kwoty
wkładu minimalnego
5 pkt. - operacje, których kwota wkładu
własnego jest wyższa od kwoty
wymaganego wkładu minimalnego o
wartość od 10% do 19, 99% kwoty wkładu
minimalnego
3 pkt. - operacje, których kwota wkładu
własnego jest wyższa od kwoty
wymaganego wkładu minimalnego o
wartość od 2% do 9.99% kwoty wkładu
minimalnego
0 pkt - operacje, których kwota wkładu
własnego jest równa kwocie minimalnego
wymaganego w rozporządzeniu wkładowi
minimalnemu lub jest od niej większa o
mniej niż 2%.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 10 pkt.
6 pkt. - operacja zapewnia zintegrowanie, co
najmniej dwa z następujących elementów:
podmiotów, zasobów, celów.
3 pkt. - operacja zapewnia zintegrowanie, co
najmniej jednego z następujących
elementów: podmiotów, zasobów, celów.
0 pkt. - operacja nie zapewnia zintegrowanie
podmiotów, zasobów lub celów.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 6 pkt.

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

VIII. Okres realizacji
projektu

Preferuje się operacje dodatkowe punkty za krótszy okres realizacji
projektu niż maksymalny dopuszczalny okres wskazany w
Programie lub rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania 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.

IX. Wnioskodawca
posiada doświadczenie w
realizacji projektu o
charakterze
przyznawania dotacji.

Wnioskodawca wykazał doświadczenie w realizacji projektów o
charakterze przyznawania dotacji w obecnej lub poprzedniej
perspektywie finansowej(2007 – 2013 lub 2014-2020). Dotacje
mogą pochodzić ze środków prywatnych ( przyznawane przez
fundacje grantodawcze, firmy lub osoby prywatne), publicznych
(przyznawane przez administracje rządową lub samorządową)
bądź ze środków unijnych.

5 pkt. - operacja zakłada krótszy okres
realizacji niż jeden rok.
0 pkt. - operacja nie zakłada krótszego
okresu realizacji projektu niż maksymalny
dopuszczalny okres wskazany w Programie
lub rozporządzeniu MRiRW nie krótszy niż
jeden rok.
Maksymalna liczba punktów w ramach tego
kryterium 5 pkt.
4 pkt. wnioskodawca zrealizował minimum
2 projekty z dofinansowaniem.
2 pkt. wnioskodawca zrealizował minimum
1 projekt z dofinansowaniem.
0 pk. Wnioskodawca nie realizował
projektów z dofinansowaniem.
Maksymalna Liczba punktów w ramach tego
kryterium 4 pkt.

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM
Kryterium:
I. Powstanie
dodatkowych nowych
miejsc pracy

Opis:
Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych
miejsc pracy w ciągu całego okresu trwałości
projektu ponad minimum wymagane dla danego
typu operacji w przepisach rozporządzenia MRiRW
w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania 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.

Punktacja:
6 pkt. - 2 dodatkowe miejsca pracy
4 pkt.- 1 dodatkowe miejsce pracy
0 pkt - minimalna liczba miejsc pracy
Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium
6 pkt.

Źródło weryfikacji:
Wniosek
o
przyznanie
pomocy w ramach LSR

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OPERACJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ
Kryterium:
I. Miejsce realizacji
operacji

Opis:
Preferuje się operacje realizowane na terenie
miejscowości przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.
Dotyczy miejscowości, w tym również miejscowości
będących
jednostkami
pomocniczymi
gmin
(sołectwa, dzielnice lub osiedla), opisanych liczbą
mieszkańców zamieszkałych wg stanu na dzień 31
grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na stałe lub
czasowo.

Punktacja:
1 pkt. - miejsce realizacji operacji w miejscowości
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców
0 pkt. - miejsce realizacji operacji w miejscowości
zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańców

Źródło weryfikacji:
Wniosek
o
przyznanie
pomocy w ramach LSR +
Zaświadczenie od gminy
potwierdzające
liczbę
mieszkańców miejscowości
na terenie, której będzie
realizowana operacja

