Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR
wskaźników, jest zgodny z PROW na lata 2014-2020. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające z LSR.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść LSR.

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

LP

KRYTERIUM

1 Priorytetowe
grupy docelowe
beneficjentów

Waga/minimal
ny poziom
Maksymaln Maksymalna
ŹRÓDŁO
SPOSÓB OCENY/USZCZEGÓŁOWIENIE KRYTERIUM
UZASADNIENIE
punktów w
a liczba
liczba punktów
DANYCH
danym
punktów -infrastruktura
kryterium
Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych wskazanych w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy
Operacja przewiduje wsparcie osób ze zdefiniowanych Zaspokojenie
Informacje
0
7
7
grup defaworyzowanych tj.:
potrzeb grup
zawarte we
- osób długotrwale bezrobotnych (osoba bezrobotna
defaworyzowany wniosku o
pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy
ch wskazanych w dofinansowani
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie
LSR ze względu
e
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania
na dostęp do
wraz z
stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
rynku pracy.
załącznikami.
- osób bezrobotnych do 29 roku życia,
Wskazanie i
- kobiet,
uzasadnienie
- osób powyżej 50 roku życia,
zawarte we
- osób niepełnosprawnych (tj. osób z orzeczeniem o
wniosku i/lub
stopniu niepełnosprawności).
załącznikach.
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Wnioskodawca na etapie składania wniosku o
dofinansowanie opisał wsparcie osoby należącej do
zdefiniowanych grup defaworyzowanych
1

2. Wnioskodawca załączył do wniosku dokument
potwierdzający przynależność do zdefiniowanej grupy
defaworyzowanej i/lub oświadczenie o zatrudnieniu
osoby należącej do zdefiniowanej grupy
defaworyzowanej wskazanej w LSR
- 0 albo 7 punków
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium
spełnionego w stopniu dostatecznym
- 0 punktów
2 Realizacja
Preferowane są operacje realizowane w
operacji w
miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys.
miejscowościach mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalana na dzień
zamieszkałych
31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
przez mniej niż 5 Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu, gdy na
tys.
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
mieszkańców/dot 1. W złożonym wniosku o dofinansowanie wskazano
yczy operacji z
liczbę mieszkańców zamieszkujących miejscowość, w
zakresu
której zaplanowano realizację projektu jako mniejszą
infrastruktury
niż 5 000
turystycznej,
- 0 albo 5 punktów
rekreacyjnej,
Kryterium niespełnione:Nie spełniono warunków
kulturalnej lub
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
drogowej
dostatecznym.
gwarantującej
- 0 punktów
spójność
terytorialną w
zakresie
włączenia
społecznego/

Kryterium
wynikające z
potrzeby
promowania
działań
skierowanych do
małych lokalnych
społeczności.
Kryterium
stanowi
uzasadnienie
realizacji operacji
w ramach LSR.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

0

0

5

2

3 Innowacyjność

Kryterium preferuje operacje nowatorskie,
niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, w
nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów,
tradycji, przyczyniające się do pozytywnych zmian na
obszarze LGD. - innowacyjność oceniana w odniesieniu
do obszaru LGD /zastosowanie po raz pierwszy
opracowanych przez beneficjenta rozwiązań lub
pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych
obszarach, jednak mających charakter innowacji na
terenie LGD/ w zakresie:- nowatorskiego sposobu
wykorzystania zasobów lokalnych i/lub- rozwoju
nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenia
potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych
działaniach i/lub- modernizacji tradycyjnych form
technologii i/lub- rozwoju nowych funkcji obszaru
i/lub- nowego sposobu angażowania społeczności
lokalnej w rozwój i/lub- nowych rozwiązań
organizacyjnych i/lub- zastosowania nowych technik
marketingowych i/lub- produktu i/lub- procesu i/lubusługi i/lub - maszyn lub urządzeń i/lub- zastosowanej
technologii /lub- organizacji pracy
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu, gdy na
jedno z poniższych warunków udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1.Złożona została deklaracja umieszczenia oferty firmy
na vortalu biznesowym www.lcoi.pl i/lub
2. Zawarto analizę branży, w której planowana jest
działalność, przy wykorzystaniu zasobów vortalu
biznesowego www.lcoi.pl.
- 0 albo 2 punkty
Kryterium spełnione w wysokim stopniu, gdy zostały
przyznane punkty za spełnienie kryterium w stopniu
dostatecznym oraz udzielono odpowiedzi twierdzącej
na poniższe pytanie:
1. Opisano we wniosku zastosowanie innych rozwiązań

Kryterium
podyktowane
dążeniem LGD do
jak największego
propagowania
działań
innowacyjnych.
Stanowi
uzasadnienie
realizacji operacji
w ramach
LSR.Wymagane
uzasadnienie
kryterium przez
każdego z
członków Rady.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

2

5

5

3

o charakterze innowacyjnym spełniające wymogi jak
wyżej.
- 0 albo 5 punktów
Kryterium niespełnione:Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym.
- 0 punktów
4 Zastosowanie
Preferowane operacje, w których przewidziano
rozwiązań
zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie
proekologicznych, ochrony środowiska lub/i przeciwdziałanie zmianom
w zakresie
klimatycznym.
ochrony
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym – jeżeli
środowiska lub/i beneficjent we wniosku o dofinansowanie (z
przeciwdziałania uwzględnieniem załączników) zamieścił informację o
zmianom
planowanych rozwiązaniach w zakresie ochrony
klimatycznym
środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom
klimatycznym
- 0 albo 5 punktów
Kryterium niespełnione:Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym.
- 0 punktów

Kryterium
preferuje
operacje, które w
swoich celach lub
działalności
bezpośrednio
przyczynią się do
ochrony
środowiska lub
klimatu lub
pośrednio
uwzględnia
technologie
wpływające na
oszczędność
energii lub
ograniczenie
emisji
szkodliwych
substancji. To
kryterium
wymaga
uzasadnienia
przez każdego z
członków Rady.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

0

5

5

KRYTERIA WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

4

5 Korzystanie ze
szkoleń (spotkań
informacyjnych)
i/lub z doradztwa
indywidualnego
oferowanego i
realizowanego
przez LGD

Preferuje się projekty Wnioskodawców korzystających z
oferty doradztwa indywidualnego oraz szkoleń (spotkań
informacyjnych) prowadzonych przez LGD.
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu gdy na
jeden z poniższych warunków udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. Wnioskodawca korzystał ze szkoleń organizowanych
przez Lokalną Grupę Działania Wokół Łysej Góry lub,
2. Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniach
informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę
Działania Wokół Łysej Góry lub,
3. Wnioskodawca korzystał z doradztwa
indywidualnego udzielanego przez pracowników biura
Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry.
- 0 albo 2 punkty
Kryterium spełnione w wysokim stopniu, gdy zostały
przyznane punkty za spełnienie kryterium w stopniu
dostatecznym oraz udzielono odpowiedzi twierdzącej
na poniższe pytania:
1.Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub uczestniczył
w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez
Lokalną Grupę Działania Wokół Łysej Góry,
2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa
indywidualnego udzielanego przez pracowników biura
Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry.
- 0 albo 5 punktów
Kryterium niespełnione:Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym.
- 0 punktów

Dążenie do jak
największego
udziału
społeczeństwa w
działaniach
podejmowanych
na rzecz obszaru
LGD.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

2

5

5

5

6 Zaplanowane
działania
informacyjne i
promocyjne o
źródłach
finansowania

W operacji zaplanowano działania informacyjne oraz
promocyjne o źródłach finansowania operacji, zgodnie z
poniższymi wytycznymi:
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu gdy na
jeden z poniższych warunków udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto
informację o umieszczeniu w widocznym miejscu
siedziby beneficjenta tablicę informacyjną dotyczącą
realizacji operacji zawierającą logo i informację o LGD
lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zamieści na stronie internetowej informację
o realizowanej operacji, w tym zawierającą logo i
informację o LGD lub,
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji
dotyczących realizowanej operacji na materiałach
powielanych zawierające logo i informację o LGD lub,
4. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zaplanował zorganizowanie spotkania z
udziałem przedstawicieli różnych sektorów, w tym:
samorządu, ngo i sektora gospodarczego
- 0 albo 2 punkty
Kryterium spełnione w stopniu średnim, gdy udzielono
odpowiedzi twierdzącej na dwa z poniższych pytań:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto
informację o umieszczeniu w widocznym miejscu
siedziby beneficjenta tablicę informacyjną dotyczącą
realizacji operacji zawierającą logo i informację o LGD
lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zamieści na stronie internetowej informację
o realizowanej operacji w tym zawierającą logo i
informację o LGD lub,

Kryterium
podyktowane
dążeniem LGD do
wzrostu
rozpoznawalnośc
i na obszarze
wdrażania
Lokalnej Strategii
Rozwoju.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

2

12

12

6

3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji
dotyczących realizowanej operacji na materiałach
powielanych zawierające logo i informację o LGD lub,
4. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zaplanował zorganizowanie spotkania z
udziałem przedstawicieli różnych sektorów, w tym:
samorządu, ngo i sektora gospodarczego
- 0 albo 4 punkty
Kryterium spełnione w stopniu wysokim, gdy
udzielono odpowiedzi twierdzącej na trzy z
poniższych pytań:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto
informację o umieszczeniu w widocznym miejscu
siedziby beneficjenta tablicę informacyjną dotyczącą
realizacji operacji zawierającą logo i informację o LGD
lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zamieści na stronie internetowej informację
o realizowanej operacji w tym zawierającą logo i
informację o LGD lub,
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji
dotyczących realizowanej operacji na materiałach
powielanych zawierające logo i informację o LGD lub,
4. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zaplanował zorganizowanie spotkania z
udziałem przedstawicieli różnych sektorów, w tym:
samorządu, ngo i sektora gospodarczego
- 0 albo 6 punktów
Kryterium spełnione w stopniu maksymalnym, gdy
udzielono odpowiedzi twierdzącej na cztery z
poniższych pytań:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto
informację o umieszczeniu w widocznym miejscu
7

7 Kompletność
wniosku w
zakresie
obowiązkowych
załączników

siedziby beneficjenta tablicę informacyjną dotyczącą
realizacji operacji zawierającą logo i informację o LGD
lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zamieści na stronie internetowej informację
o realizowanej operacji w tym zawierającą logo i
informację o LGD lub,
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji
dotyczących realizowanej operacji na materiałach
powielanych zawierające logo i informację o LGD lub,
4. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że
beneficjent zaplanował zorganizowanie spotkania z
udziałem przedstawicieli różnych sektorów, w tym:
samorządu, ngo i sektora gospodarczego
- 0 albo 12 punktów
Kryterium niespełnione:Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym.
- 0 punktów
Preferowane będą wnioski na operacje, zawierające
wszystkie lub co najmniej połowę obowiązkowych
załączników do wniosku o wsparcie.
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, gdy na
wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono co najmniej 25% wymaganych
załączników,
2. Do wniosku dołączono mniej niż 50% wymaganych
załączników.
- 0 albo 2 punkty
Kryterium spełnione w stopniu wysokim, gdy na
wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono co najmniej 50% wymaganych

Kryterium
podyktowane
skróceniem czasu
oceny formalnej
wniosków o
dofinansowanie.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

2

20

20

8

8 Czas realizacji
operacji

załączników,
2. Do wniosku dołączono mniej niż 100% wymaganych
załączników.
- 0 albo 5 punktów
Kryterium spełnione w stopniu maksymalnym, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono 100% wymaganych
załączników.
- 0 albo 20 punktów
Kryterium niespełnione:Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym.
- 0 punktów
Preferowane będą wnioski na operacje o krótszym
okresie realizacji projektu.
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, gdy na
wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu
jest krótszy lub równy 9 miesięcy,
2. Z opisu projektu wynika, że czas realizacji projektu
jest równy lub dłuższy niż 6 miesięcy.
- 0 albo 4 punkty
Kryterium spełnione w stopniu wysokim, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Z opisu projektu wynika, że czas realizacji projektu
jest krótszy niż 6 miesięcy.
- 0 albo 8 punktów
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium
spełnionego w stopniu dostatecznym.
- 0 punktów

Kryterium
podyktowane
dążeniem do
skutecznej i
efektywnej
realizacji
założonych
wskaźników
wdrażania LSR.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e
wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

0

8

8

9

9 Realizacja
operacji w
partnerstwie

Realizacja działań odbywać się będzie w partnerstwie (z
podmiotami spoza sektora JST):
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, gdy na
wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. Operacja realizowana będzie przy współudziale
jednego partnera.
2. Wnioskodawca dołączył do wniosku kopię umowy
partnerskiej zawierającej nr KRS (lub innego właściwego
rejestru) i/lub NIP,
3. Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnera, w
tym uwzględnił jego udział na każdym etapie projektu.
- 0 albo 10 punktów
Kryterium spełnione w stopniu wysokim, gdy na
poniższe pytania udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Operacja realizowana będzie przy współudziale co
najmniej 2 partnerów.
2. Wnioskodawca dołączył do wniosku kopię umów
partnerskich zawierającej/ych nr KRS (lub innego
właściwego rejestru) i/lub NIP
3. Wnioskodawca szczegółowo opisał udział partnerów,
w tym uwzględnił ich udział na każdym etapie projektu.
- 0 albo 15 punktów
Kryterium niespełnione:Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym.
- 0 punktów

Kryterium
podyktowane
dążeniem LGD do
budowy
lokalnych
partnerstw i
współpracy
pomiędzy
podmiotami z
jednego i
pomiędzy
sektorami.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku
i/lubzałącznika
ch /wskazanie
numeru NIP
lub KRS lub
innego numeru
rejestrowego

0

15

15

10

10 Zgłoszenie
propozycji
operacji w
procesie
przygotowania
LSR

Ocenie podlega zaangażowanie wnioskodawcy w
proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Wnioskodawca złożył w Lokalnej Grupie Działa
Wokół Łysej Góry propozycję projektu (operacji) na
etapie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju
- 0 albo 20 punktów
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium
spełnionego w stopniu dostatecznym.
- 0 punktów
11 Wysokość
W zależności od typu beneficjenta:
wniesionego
Premiowane są operacje o wyższym wkładzie własnym
udziału własnego Wnioskodawcy uprawnionego do dofinansowania na
poziomie do 100% kosztów kwalifikowalnych
realizowanych operacji.
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Z budżetu realizacji operacji wynika wniesienie
wkładu własnego w wysokości nie większej niż 10 %
- 0 albo 3 punkty
Kryterium spełnione w stopniu wysokim, gdy na
wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. Z budżetu realizacji operacji wynika wniesienie
wkładu własnego w wysokości większej niż 10 %,
2. Z budżetu realizacji operacji wynika wniesienie
wkładu własnego w wysokości nie większej niż 20 %
- 0 albo 7 punktów
Kryterium spełnione w stopniu maksymalnym, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Z budżetu realizacji operacji wynika wniesienie
wkładu własnego w wysokości większej niż 20 %
- 0 albo 10 punktów

Kryterium
podyktowane
dążeniem LGD do
jak największego
zaangażowania
mieszkańców w
proces
budowania
spójnej LSR.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e
wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i
załącznikach.
Kryterium
Informacje
podyktowane
zawarte we
ograniczonymi
wniosku o
środkami
dofinansowani
dostępnymi na
e wraz z
wdrażanie
załącznikami.
Lokalnej Strategii Wskazanie i
Rozwoju.
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

0

20

20

0

10

10

11

Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium
spełnionego w stopniu dostatecznym.
- 0 punktów
Lub
Premiowane są operacje o wyższym wkładzie własnym
Wnioskodawcy uprawnionego do dofinansowania na
poziomie do 70% kosztów kwalifikowalnych
realizowanych operacji.
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, gdy:
1. Z budżetu realizacji operacji wynika wniesienie
wkładu własnego większego od wymaganej wysokości
30% ale nie większego niż 40 %,
- 0 albo 3 punkty
Kryterium spełnione w stopniu wysokim, gdy:
2. Z budżetu realizacji operacji wynika wniesienie
wkładu własnego większego od 40%, ale nie większego
niż 50 %,
- 0 albo7 punktów
Kryterium spełnione w stopniu maksymalnym, gdy
1. Z budżetu realizacji operacji wynika wniesienie
wkładu własnego większego niż 50%,
- 0 albo 10 punktów
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych powyżej
- 0 punktów
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12 Stopień
wykorzystania
przez operację
zasobów
lokalnych (w tym
potencjału
ludzkiego) i
lokalnego
dziedzictwa
kulturowego,
historycznego lub
przyrodniczego.

Ocenie podlega stopień wykorzystania przez operację
lokalnych zasobów (również ludzkich), dziedzictwa
kulturowego, historycznego, przyrodniczego.
Preferowane są operacje, które w jak największym
stopniu opierają działania na zasobach lokalnych i
dziedzictwie naszego terenu. Pozytywnie oceniane
będą operacje, które jednocześnie wykorzystując różne
zasoby lokalne, specyfikę obszaru, miejsca, obiekty oraz
elementy stanowiące o dziedzictwie przyrodniczym,
historycznym i kulturowym.
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, gdy na
dwa z poniższych pytań udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania zasobów lokalnych ( w tym
potencjału ludzkiego) i/lub
2. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
kulturowego i/lub,
3. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
historycznego i/lub,
4. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego
- 0 albo 2 punkty
Kryterium spełnione w stopniu wysokim, gdy na trzy z
poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania zasobów lokalnych ( w tym
potencjału ludzkiego) i/lub
2. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
kulturowego i/lub,
3. W opisie operacji zawarto informację na temat

Kryterium
wynikające z
potrzeby
promowania
obszaru LGD
poprzez
wykorzystanie
lokalnych
zasobów i
lokalnego
dziedzictwa.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

2

5

5
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stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
historycznego i/lub,
4. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego.
- 0 albo 3 punkty
Kryterium spełnione w stopniu maksymalnym, gdy na
wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1.W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania zasobów lokalnych ( w tym
potencjału ludzkiego),
2. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
kulturowego,
3. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
historycznego,
4. W opisie operacji zawarto informację na temat
stopnia wykorzystania lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego.
- 0 albo 5 punktów
Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym
- 0 punktów
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13 Stopień
zaangażowania
lokalnej
społeczności w
realizację operacji

Ocenie podlega stopień angażowania lokalnej
społeczności w ramach złożonej operacji. Preferowane
będą operacje, które w największym stopniu angażują
lokalną społeczność w realizację projektu.
Kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Beneficjent we wniosku precyzyjnie opisał
zaangażowanie dwóch osób ze społeczności lokalnej
innych niż osoby reprezentujące wnioskodawcę
- 0 albo 2 punkty
Kryterium spełnione w stopniu wysokim, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Beneficjent we wniosku precyzyjnie opisał
zaangażowanie co najmniej trzech ale nie więcej niż
pięciu osób ze społeczności lokalnej innych niż osoby
reprezentujące wnioskodawcę
- 0 albo 3 punkty
Kryterium spełnione w stopniu maksymalnym, gdy na
poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Beneficjent we wniosku precyzyjnie opisał
zaangażowanie co najmniej pięciu osób ze społeczności
lokalnej innych niż osoby reprezentujące wnioskodawcę
- 0 albo 5 punktów
Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków
określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym
- 0 punktów

Kryterium
podyktowane
dążeniem do jak
największego
angażowania
lokalnej
społeczności we
wprowadzanie
pozytywnych
zmian na
obszarze LGD
oraz
nawiązywania
współpracy
między
podmiotami.

Informacje
zawarte we
wniosku o
dofinansowani
e wraz z
załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie
zawarte we
wniosku i/lub
załącznikach.

2

5

5

117

122

Maksymalna liczba punktów wg lokalnych kryteriów - 117, a w przypadku z zakresu w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub
drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego - 122.
Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji - 18 pkt
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