Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2016
Zarządu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego
z dnia 03.06.2016 r.

Lokalne kryteria wyboru operacji – KONKURSY GRANTOWE
Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 LGD

L.
p

Kryterium

Opis

Punktacja

Źródło
weryfikacji

1

Doświadczenie
Wnioskodawcy

Preferuje się wnioskodawców
z doświadczeniem w realizacji
projektów, których tematyka
nawiązuje do planowanej
operacji

2 pkt - 2 i więcej zrealizowanych projektów;
0 pkt - brak zrealizowanych projektów

2

Zasięg realizacji
operacji

3

Trwałość projektu

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca
jest zobowiązany wskazać
miejscowości, na obszarze
których realizowana będzie
operacja.
Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca
wskazuje, do której grupy
projektów zalicza się jego
projekt

Operacja obejmuje jedną miejscowość – 2 punkty;
Operacja obejmuje dwie miejscowości – 3 punkty;
Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości, (ale nie
Wniosek
cały obszar LSR) – 4 punkty;
Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 5
punktów.
Spotkania, imprezy – 0 punktów;
Projekt promocyjny – 1 punkt;
Projekt szkoleniowy – 2 punkty;
Wniosek
Projekt promocyjno-szkoleniowy – 3 punkty;
Projekt inwestycyjny – 4 punkty

Wniosek,
dokumenty
potwierdzające
realizację
projektów
współfinansowany
ch ze źródeł
zewnętrznych:
rozliczenie
końcowe, pismo
zatwierdzające
płatność
ostateczną lub
inny dokument
potwierdzający

1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2016
Zarządu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego
z dnia 03.06.2016 r.

4

Wysokość
wnioskowanego
wkładu własnego w
realizację projektu

5

Doradztwo
LGD

6

Innowacyjność

7

Wpływ na ochronę
środowiska oraz
promowanie
rozwiązań
proekologicznych

Preferuje się wyższy wkład
własny liczony od wysokości
kosztów kwalifikowanych
proponowany we wniosku o
dofinansowanie niż wymagany
zapisami w LSR i ogłoszeniu o
naborze
Preferuje się wnioskodawców
korzystających
z doradztwa organizowanego
przez LGD
w zakresie przygotowania
ocenianego wniosku o
przyznanie pomocy
Preferuje się operacje o
charakterze innowacyjnym.
Innowacja rozumiana jako:
- wdrożenie nowego lub
znacząco udoskonalonego
produktu lub usługi (w tym
turystycznego) lub procesu lub
organizacji na obszarze
miejscowości,
- wdrożenie nowego sposobu
wykorzystania istniejących
zasobów/surowców
przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych na
terenie danej miejscowości.
Operacja przewidująca
zastosowanie inwestycyjnych
rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska i/lub
przeciwdziałaniu zmian
klimatycznych. Zastosowane

4 pkt – powyżej 10%;
2 pkt – 5% - 10 %;
0 pkt – jeżeli beneficjent proponuje wniesienie wkładu
własnego w wysokości minimalnej określonej
zapisami w LSR i ogłoszeniu o naborze

Wniosek

2 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na
etapie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy;
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD
na etapie sporządzania wniosku

Dokumentacja
LGD (karta
doradztwa)

4 pkt - projekt zawiera znamiona innowacji na terenie
LGD;
3 pkt – projekt zawiera znamiona innowacji na terenie
danej gminy;
2 pkt – projekt zawiera znamiona innowacji na terenie
danej miejscowości;
0 pkt - operacja nie posiada jakichkolwiek znamion
innowacji

Wniosek, kryterium
weryfikowane na
podstawie wiedzy
oceniających i
źródeł
zewnętrznych
(dane lokalne,
Internet)

Beneficjent musi wykazać innowacyjność w sposób
nie budzący wątpliwości
3 pkt - zastosowano rozwiązania proekologiczne w
zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałanie
zmian klimatycznych oraz zaplanowano nakład
finansowy na te działania;
0 pkt – brak tego typu rozwiązania w operacji

Wniosek
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8

Wpływ realizacji
operacji na
promocję LSR i
LGD

9

Czas realizacji
operacji

działania inwestycyjne muszą
obejmować nakład finansowy na
te działania.
Preferuje się operacje w
znacznym stopniu
przyczyniające się do promocji
LSR i LGD

Preferuje się Wnioskodawców,
których czas realizacji
planowanej operacji będzie
niższy lub równy 8
miesiącom od dnia podpisania
umowy. Zakładany
harmonogram będzie
załącznikiem do umowy, w
związku z powyższym
przedłużenie terminu realizacji
projektu będzie możliwe jedynie
w sytuacji niemożliwej do
przewidzenia na etapie
składania wniosku – klęska
żywiołowa.

2 pkt - promocja poprzez oznaczenie inwestycji np.
tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w
ramach LSR i udziale LGD lub informacją z
odniesieniem na wszystkich materiałach
informacyjnych i promocyjnych wytworzonych w
ramach realizacji projektu, w tym informacja
obowiązkowa na stronie internetowej beneficjenta;
0 pkt - operacja nie zakłada promocji LSR i LGD
4 pkt - czas realizacji operacji do 8 m-cy od dnia
podpisania umowy o przyznanie pomocy przez
Wnioskodawcę,
2 pkt - czas realizacji operacji do 12 m-cy od dnia
podpisania umowy o przyznanie pomocy przez
Wnioskodawcę,
0 pkt - czas realizacji operacji powyżej 12 m-cy od
dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy przez
Wnioskodawcę

Wniosek
oświadczenie
beneficjenta o
wywiązaniu się ze
zobowiązania
umieszczenie logo
LGD
Wniosek
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10

Operacja zakłada
realizację projektu
w partnerstwie z
innymi podmiotami
z terenu LGD

Preferowane są projekty
zakładające realizacje zadań lub
części zadań w partnerstwie z
innymi podmiotami z terenu
LGD. Działania takie maja
przyczynić się do rozwoju
współpracy między różnego
typu podmiotami z terenu LGD,
co ma pozytywnie wpłynąć na
zintegrowanie obszaru na
którym wdrażana jest LSR

2 pkt – operacja zakłada partnerstwo;
0 pkt – brak partnerstwa

Wniosek,
dokumenty
potwierdzające
zawarte umowy
współpracy,
umowy winny
zawierać elementy
współpracy

Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu.
Kryteria zostały szczegółowo opisane i w zestawieniu punktacji przedstawiono ilość punktów w ramach danego kryterium:
Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min 60% punktów oraz zmieścić się w dostępnym dla tego naboru limicie
środków finansowych.
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Kryteria premiujące – KONKURSY GRANTOWE
L.
p

Kryterium

1

Wykorzystanie
lokalnych zasobów

2

Zintegrowanie w
branży turystycznej

Opis
Premiuje sie operacje wykorzystujące minimum dwa
zasoby lokalne z terenu LSR (zasoby: historia, tradycja,
kultura, przyroda, infrastruktura turystyczna, lokalne
produkty i usługi).
Premiuje się operacje, które mogą wpłynąć na
zintegrowanie branży turystycznej na obszarze LGD
(np. rozwiązania informatyczne, promocyjne lub inne).
Nie jest wymagane uwzględnienie partycypacji kosztów
pomiędzy partnerami.

Punktacja

Źródło
weryfikacji

4 pkt – dotyczy;
0 pkt – nie dotyczy

Wniosek z
załącznikami

4 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy

Wniosek
z załącznikami,
kryterium
weryfikowane na
podstawie wiedzy
oceniających i
źródeł
zewnętrznych
(dane lokalne,
Internet)
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