KRYTERIA WYBORU OPERACJI
w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022
przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”
W związku z brakiem podziału operacji ze względu na typ/rodzaj działania, kryteria różnicuje się ze względu na
kategorię beneficjenta LSR wg następującego podziału:
1. Osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą
2. Podmioty rozwijające działalność gospodarczą
3. Pozostałe podmioty, w tym organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły.
Zróżnicowanie wagi punktowej poszczególnych kryteriów wg ważności w odniesieniu do diagnozy, analizy SWOT,
celów, wskaźników i grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych:
Największą wagę punktową będą miały kryteria o szczególnym znaczeniu dla realizacji LSR.
0 pkt – minimalna wartość dla pojedynczego kryterium / operacja nie spełnia kryterium
8 pkt – maksymalna wartość dla pojedynczego kryterium
Zgodnie z treścią § 26 ust. 2 lit. d) Regulaminu Rady, „za wybrane do finansowania uznawane są wyłącznie wnioski,
które (…) uzyskały minimalne wartości punktowe w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru. Przez minimalną liczbę
punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy RLKS należy rozumieć zarówno łączną liczbę punktów
uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów wyboru („minimum globalne”), jak i również liczbę punktów w ramach
poszczególnych, pojedynczych kryteriów wyboru („minimum cząstkowe”)”.

DLA PODMIOTÓW ROZWIJAJACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Opis / definicja

1

Ilość utworzonych miejsc pracy
w ramach realizacji operacji
1 miejsce pracy – 2 pkt
2 miejsca pracy – 4 pkt
3 miejsca pracy – 8 pkt

Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum.
Sposób weryfikacji – zapisy w
biznesplanie.

2

Zatrudnienie osób z grup
defaworyzowanych
Wnioskodawca przewiduje
zatrudnienie co najmniej 1 osoby z
grupy defaworyzowanej określonej
w LSR – 8 pkt

Punkty w tym kryterium mogą być
przyznane jeżeli Wnioskodawca w
ramach tworzenia miejsc pracy
planuje zatrudnienie min. 1 osoby z
grup defaworyzowanych określonych
w LSR.

0

8

Preferowane będą operacje
realizowane w miejscowościach poza
siedzibą gminy.
Weryfikacja na podstawie miejsca
lokalizacji określonego we wniosku.
Kryterium wynika z diagnozy i
analizy SWOT – wprowadzono w
celu likwidacji dysproporcji
pomiędzy „centrami” gmin i ich
peryferiami.

2

6

8

Wnioskodawca nie przewiduje
zatrudnienia osoby z grupy
defaworyzowanej określonej w
LSR – 0 pkt
3

Miejsce realizacji projektu
Operacja jest realizowana poza
miejscowością, w której znajduje
się siedziba gminy – 6 pkt
Operacja jest realizowana w
miejscowości, w której znajduje
się siedziba gminy – 2 pkt

Uwagi

Operacja zakłada
utworzenie i
utrzymanie miejsca
pracy - zgodnie z
Rozporządzeniem
LSR §7 ust. 2.
Informacja o
planowanym
zatrudnieniu osoby z
grupy
defaworyzowanej
powinna znaleźć się
we wniosku lub
dokumencie „Opis
spełniania
kryteriów…”

Na obszarze LGD nie
ma miejscowości
która liczy więcej niż
5 tys. mieszkańców,
zastępuje się
obligatoryjne
kryterium
analogicznym,
powiązanym z
diagnozą.

1

Kryterium

Wartoś
ć
maksy
malna

Strona

Lp.

Wart
ość
mini
malna
(mini
mum
cząstk
owe)
2

Warunek określony w §4 ust. 1 pkt 7
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” .

2

8

W przypadku, gdy
wnioskodawca spełnia
jednocześnie więcej
niż jeden warunek np.
posiada
doświadczenie i
kwalifikacje, należy
odpowiednio
zsumować punkty.
Wyższa liczba
punktów uzyskanych
w tym kryterium
określa stopień
przygotowania
wnioskodawcy i
szanse na powodzenie
realizacji operacji.

Kryterium preferuje operacje, które
w swoich celach lub działalności
bezpośrednio przyczynią się do
ochrony środowiska lub klimatu.
Przeciwdziałanie zmianom klimatu
zachodzi poprzez wykonywanie
usług za pomocą technologii,
maszyn, urządzeń i sprzętu
ograniczających niekorzystne
oddziaływanie na środowisko
naturalne, natomiast w organizacji
wykonywania usług zastosowane
będą rozwiązania służące
oszczędności zasobów, energii,
wody, działania sprzyjające niskiej
emisji.

0

6

Punkty w tym
zakresie zostaną
przyznane jeżeli
Wnioskodawca jasno i
wyczerpująco
wyjaśni, w jaki
sposób planowana
działalność
uwzględnia
zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie środowiska
lub klimatu.
Planowane
rozwiązanie musi
mieć odzwierciedlenie
w kosztach (budżet
BP).
Źródło weryfikacji:
Na podstawie
informacji zawartych
we wniosku,
biznesplanie,
dokumencie „Opis
spełniania
kryteriów…”,
informacji w ofercie,
lub innym
dokumencie od
dostawcy/
producenta/dystrybuto
ra, lub też projekcie/
dokumencie
technicznym,
potwierdzającym, że
dane rozwiązanie ma
wpływ na ochronę
środowiska i klimatu.

Wnioskodawca posiada
udokumentowane zasoby
odpowiednie do przedmiotu
operacji, którą zamierza realizować
– 2 pkt
Wnioskodawca posiada
udokumentowane kwalifikacje
odpowiednie do przedmiotu
operacji, która zamierza
realizować, jeżeli jest osobą
fizyczną – 2 pkt

5

Wnioskodawca wykonuje
działalność odpowiednią do
przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować – 2 pkt
Ochrona środowiska lub klimatu
Działalność uwzględnia
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska
lub klimatu – 6 pkt
Działalność nie uwzględnia
zastosowania rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska
lub klimatu – 0 pkt

2

Przygotowanie Wnioskodawcy
do realizacji operacji
Wnioskodawca posiada
udokumentowane doświadczenie w
realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą
zamierza realizować – 2 pkt
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6

Korzystanie ze wsparcia
oferowanego LGD w zakresie
przygotowania wniosku
Wnioskodawca skorzystał ze
szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 6 pkt
Wnioskodawca skorzystał z
doradztwa indywidualnego – 4 pkt
Wnioskodawca nie skorzystał ze
szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 0 pkt.

Punkty będą przyznane, jeżeli:
1) wnioskodawca skorzystał z
doradztwa osobiście, ewentualnie
przez pełnomocnika
(pełnomocnictwo potwierdzone
notarialnie) bądź osobę
uprawnioną do reprezentacji
podmiotu,
2) zakres doradztwa obejmuje
przygotowanie WoPP, a
wnioskodawca przedstawił co
najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji
i planowane koszty.

0

6

Informacja na
podstawie kart
doradztwa LGD lub
list obecności ze
szkoleń.

0
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Weryfikacja na
podstawie zapisów
biznesplanu.
Podstawa działalności
jest określana na
podstawie wysokości
planowanych
przychodów
(Biznesplan – tabela
3.2 Zakładany
ilościowy i
wartościowy poziom
sprzedaży produktów
/ usług / towarów).

Kryterium preferuje operacje,
realizowane przez Wnioskodawców,
którzy w trakcie przygotowywania
wniosku o przyznanie pomocy
korzystali ze szkoleń i doradztwa
oferowanego przez LGD w ramach
danego naboru, tj. prowadzonego
doradztwa i szkoleń organizowanych
w związku planowanym, najbliższym
naborem lub podczas trwającego
naboru wniosków.
Aby uzyskać punkty w tym
kryterium w przypadku ponownego
składania tego samego wniosku w
kolejnym naborze, Wnioskodawca
powinien ponownie skorzystać z
doradztwa i/lub szkoleń.
7

Wpływ operacji na rozwój branż
kluczowych dla obszaru:
Podstawę działalności będą
stanowiły lokalne produkty rolne 6 pkt.
Podstawą działalności będą usługi
związane z branżą turystyczną - 6
pkt.

Preferuje się operacje, których
podstawą będą lokalne produkty
rolne lub usługi związane z branżą
turystyczną.
Lokalny produkt rolny – wytwarzany
na obszarze objętym lokalną strategią
rozwoju.

Operacja nie zakłada uzyskania
wsparcia w jednej z branż
kluczowych dla obszaru LSR
(wymienionych w pkt. 1-2) – 0 pkt

Punkty w tym
kryterium nie sumują
się.
Z analizy SWOT wynika, że szansą
na rozwój obszaru są innowacyjne
rozwiązania.

Operacja jest innowacyjna dla
jednej gminy z obszaru LSR – 4
pkt

Innowacyjność oznacza powstanie
nowej usługi/produktu, dotychczas
nieoferowanego na obszarze objętym
LSR; zastosowanie nowych
sposobów organizacji lub
zarządzania, wcześniej
niestosowanych na obszarze objętym
LSR; nowatorskim wykorzystaniu

Operacja nie jest innowacyjna – 0
pkt

0

6

Załącznik dodatkowy
do wniosku o
przyznanie pomocy –
uzasadnienie
innowacyjności.

3

Innowacyjność
Operacja jest innowacyjna dla
całego obszaru LSR – 6 pkt
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lokalnych zasobów i surowców,
wcześniej nie stosowanym na
obszarze LSR; nowym sposobie
zaangażowania lokalnej społeczności
w proces rozwoju; upowszechnieniu
lub wykorzystaniu nowoczesnych
technik informacyjnokomunikacyjnych.
Operacja innowacyjna to operacja
nowatorska, niestandardowa, o
eksperymentalnym charakterze, w
nietypowy sposób podchodząca do
lokalnych zasobów, tradycji,
przyczyniająca się do pozytywnych
zmian na obszarze.
Preferuje się również wybór
innowacyjnych operacji w obszarze
ochrony środowiska czy
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym, a także związanych
ze zwalczaniem ubóstwa czy
włączeniem społecznym.

Wkład własny – intensywność
pomocy
Operacja zakłada minimalny
wymagany wkład własny – 0 pkt
Operacja zakłada większy o 5%
wkład własny niż wymagany
minimalny – 4 pkt

10

Operacja zakłada większy o 10%
wkład własny niż wymagany
minimalny – 8 pkt
Kompletność wniosku
Do wniosku dołączono wszystkie
obligatoryjne załączniki – 6 pkt
Do wniosku dołączono tylko część
obligatoryjnych załączników – 2
pkt
Do wniosku nie dołączono
załączników – 0 pkt

Preferowane będą operacje, które
zakładają większy wkład własny
Wnioskodawcy niż minimalny
określony w Rozporządzeniu
„Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju
lokalnego…” i LSR.

0
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Kryterium różnicuje
ocenę.

W celu zachowania jakości
odpowiedniego poziomu składanych
wniosków i usprawnienia procesu ich
weryfikacji preferowane będą
wnioski zawierające wszystkie
wymagane załączniki zgodnie z
charakterem operacji.
Jako załączniki obligatoryjne
rozumie się załączniki wymienione
we wniosku o przyznanie pomocy w
części B.V. Informacja o
załącznikach.
To kryterium ma też służyć ocenie
stopnia przygotowania operacji do
realizacji.
PODSUMOWANIE

0

6

Weryfikacja na
podstawie oryginału
złożonego wniosku,
kryterium uważa się
za spełnione jeżeli
wniosek zawiera
wszystkie
obligatoryjne
załączniki zgodnie z
charakterem operacji.
Brak załączników
skutkuje
nieprzyznaniem
punktów w tym
zakresie.

Wymagane minimum dla operacji, których Wnioskodawcami są podmioty rozwijające działalność gospodarczą
wynosi 50% maksymalnej liczby punktów*
* jest to tzw.(„minimum globalne”), w myśl art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy RLKS
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W ocenie innowacyjności jej
kontekst terytorialny, a więc ocena
czy operacja jest innowacyjna w
skali gminy czy obszaru LSR,
przekłada się na przyznaną liczbę
punktów.
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Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie operacji, których Wnioskodawcami są podmioty
rozwijające działalność gospodarczą wynosi 68.

