Załącznik nr 19

Procedura
Oceny zgodności operacji z LSR
Cel procedury: Celem tej procedury jest sprawdzenie zgodności operacji z zapisami Lokalnej
Strategii Rozwoju, a przede wszystkim zaplanowanymi celami i przedsięwzięciami, również
w przypadku naboru tematycznego.
Zakres procedury: Procedura obejmuje wypełnienie Karty oceny zgodności z LSR, stanowiącej
załącznik do niniejszej procedury
Przebieg procedury:
1. Wypełnienie karty jest czynnością głosowania: Członkowie Rady oddają swój głos przez
wypełnienie kart do oceny operacji.
2. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana
przez Sekretarza.
3. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny,
jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady,
na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której
dotyczy ocena (numer wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu).
4. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem.
5. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.
6. Głos w sprawie uznania operacji za zgodą z LSR oddaje się przez skreślenie jednej z opcji
zaznaczonych gwiazdką w zawartym na Karcie Oceny Zgodności Operacji
z sformułowaniu: „Głosuję za UZNANIEM* / NIEUZNANIEM* operacji za zgodną z LSR”.
Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny.
7. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia Karty Oceny
Zgodności Operacji z LSR, Sekretarz wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na
oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz
dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania,
stawiając przy tych poprawkach swój podpis.
8. Jeśli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie
wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.
9. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli
bezwzględna większość głosów została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR.
10. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

Podpis Sekretarza, pieczęć LGD

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
na obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
(wypełnić wyłącznie pola na białym tle)
Nazwa operacji:
Nr operacji wg kolejności wpływu
i data złożenia wniosku:

Data przeprowadzenia oceny
merytorycznej:

Nazwa wnioskodawcy
Operacja w ramach działania
PROW 2007-2013:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Kryteria zgodności operacji z LSR:
Czy realizacja operacji
przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR

Celu ogólnego I:
OPRACOWANIE I WDROŻENIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY
TURYSTYCZNEJ POGÓRZA, OPARTEJ NA LOKALNYCH
WALORACH KULTUROWYCH ORAZ PRZYRODNICZYCH

Celu ogólnego II:

Czy realizacja operacji
przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR

Czy operacji przyczyni się do
realizacji wskaźnika produktu

 tak
 nie

ZWIĘKSZENIE POZIOMU INTEGRACJI, AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW

 tak
 nie

Celu ogólnego III:
ZACHOWANIE WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO
POGÓRZA

 tak
 nie

Celu szczegółowego I.1.:
Zagospodarowanie turystyczne obszaru
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

 tak
 nie

Celu szczegółowego I.2.:
Zintegrowana promocja walorów przyrodniczych i
kulturowych obszaru Pogórzańskiego
Stowarzyszenia Rozwoju

 tak
 nie

Celu szczegółowego I.3.:
Kreowanie rozpoznawalnej marki pogórzańskich
produktów lokalnych

 tak
 nie

Celu szczegółowego II.1.:
Wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców

 tak
 nie

Celu szczegółowego II.2.:
Rozwój oferty czasu wolnego dla różnych grup
społecznych

 tak
 nie

Celu szczegółowego III.1.:
Zwiększenie poziomu ekologicznej świadomości
mieszkańców

 tak
 nie

Jeśli TAK, proszę podać nazwę wskaźnika produktu,
który realizuje operacja:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

 tak
 nie

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (proszę krótko wykazać, że ocenianą
operację należy uznać za rekomendowaną w ramach LSR):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Głosuję za UZNANIEM* / NIEUZNANIEM* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić)
………………………………………….
czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
w naborze tematycznym
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
na obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
(wypełnić wyłącznie pola na białym tle)
Nazwa operacji:
Nr operacji wg kolejności wpływu
i data złożenia wniosku:

Data przeprowadzenia oceny
merytorycznej:

Nazwa wnioskodawcy
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Operacja w ramach działania
PROW 2007-2013:
Kryteria zgodności operacji z LSR:
Czy realizacja operacji
zgłoszonej w naborze
tematycznym przyczyni się
do osiągnięcia celów
ogólnych LSR

Czy realizacja operacji
zgłoszonej w naborze
tematycznym przyczyni się
do osiągnięcia celów
szczegółowych LSR

Celu ogólnego I:
OPRACOWANIE I WDROŻENIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY
TURYSTYCZNEJ POGÓRZA, OPARTEJ NA LOKALNYCH
WALORACH KULTUROWYCH ORAZ PRZYRODNICZYCH

Celu ogólnego II:

 tak
 nie

ZWIĘKSZENIE POZIOMU INTEGRACJI, AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW

 tak
 nie

Celu ogólnego III:
ZACHOWANIE WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO
POGÓRZA

 tak
 nie

Celu szczegółowego I.1.:
Zagospodarowanie turystyczne obszaru
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

 tak
 nie

Celu szczegółowego I.2.:
Zintegrowana promocja walorów przyrodniczych i
kulturowych obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia
Rozwoju

 tak
 nie

Celu szczegółowego I.3.:
Kreowanie rozpoznawalnej marki pogórzańskich
produktów lokalnych

 tak
 nie

Celu szczegółowego II.1.:
Wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców

 tak
 nie

Celu szczegółowego II.2.:
Rozwój oferty czasu wolnego dla różnych grup
społecznych

 tak
 nie

Celu szczegółowego III.1.:
Zwiększenie poziomu ekologicznej świadomości
mieszkańców

 tak
 nie

Czy realizacja operacji
zgłoszonej w naborze
tematycznym zwiększy
przynajmniej jeden z
podanych wskaźników
produktu w wymienionych
przedsięwzięciach

Czy operacji przyczyni się do
realizacji wskaźnika
produktu

A/ Przedsięwzięcie I.1.1 „Podniesienie standardu
istniejącej oraz rozwój nowej infrastruktury
turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i
dziedzictwa kulturowego”:
Liczba nowych lub zmodernizowanych ścieżek i
tras rowerowych, konnych, pieszych;
Liczba nowych lub zmodernizowanych ścieżek
dydaktycznych i edukacyjnych;
Liczba obiektów turystycznych nowych lub
zmodernizowanych służących w szczególności
turystom.

 tak
 nie

B/ Przedsięwzięcie I.2.1 „Wdrożenie działań
promocyjnych i informacyjnych na temat atrakcji
turystycznych obszaru Pogórza”:
Liczba imprez o charakterze promocyjnym
zorganizowanych lub współorganizowanych
dzięki LEADER
Liczba działań promocyjnych obszaru Pogórza na
targach, wystawach i pokazach (różne formy)

 tak
 nie

C/ Przedsięwzięcie II.2.1 „Przyjazna Pogórzańska
Ziemia”:
Liczba utworzonych, wyremontowanych,
odnowionych, wyposażonych w (świetlice,
obiekty sportowe, turystyczne)

 tak
 nie

D/ Przedsięwzięcie III.1.1 „Zmiana świadomości
mieszkańców w zakresie ochrony zasobów
środowiskowych”:
Liczba kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych
działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia
świadomości ekologicznej oraz energii
odnawialnej
Liczba akcji informacyjnych, happeningów
dotyczących postaw ekologicznych i
przyczyniających się do ochrony środowiska

 tak
 nie

Jeśli TAK, proszę podać nazwę wskaźnika produktu,
który realizuje operacja:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

 tak
 nie

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach naboru tematycznego (proszę krótko
wykazać, że ocenianą operację należy uznać za rekomendowaną w ramach LSR):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Głosuję za UZNANIEM* / NIEUZNANIEM* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić)
………………………………………….
czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej
Uwaga:
NIEWPISANIE SIĘ OPERACJI W REALIZACJĘ CO NAJMNIEJ JEDNEGO Z WYMIENIONYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU UWAŻA SIĘ
ZA NIEZGODNE Z WARUNKAMI NABORU TEMATYCZNEGO CO SKUTKUJE ZAKOŃCZENIEM PROCEDURY OCENY WNIOSKU
ORAZ UZNANIEM OPERACJI ZA NIEZGODNĄ Z NABOREM TEMATYCZNYM.

Załącznik nr 20

Procedura
Oceny zgodności z lokalnymi kryteriami
Cel procedury: Celem procedury jest sprawdzenie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami,
zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju i w konsekwencji wybór takich projektów, które
wpisują się w realizację celów i przedsięwzięć LSR, również w ramach naboru tematycznego.
Zakres procedury: Procedura obejmuje wypełnienie Karty oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami.
Kryteria wyboru
Kryteria do poszczególnych operacji są szczegółowo opisane. Oceniający członek Rady
ma podany sposób rozumienia kryterium (intencje) oraz liczbę punktów, które może
przyznać za poszczególne elementy.
Kryteria są jasno sformułowane, a mierzalność kryteriów pozwala na obiektywną
ocenę operacji. Uszczegółowienie opisów kryteriów pozwala na wyeliminowanie
indywidualnych interpretacji oceniających i nie pozwala na różne rozumienie
poszczególnych kryteriów.
Kryteria uwzględniają główne założenia strategii i cele rozwojowe obszaru,
a także ideę Leadera i działań PROW.
Kryteria są mierzalne i lub adekwatne do analizy SWOT.
Przebieg procedury:
1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na
wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów
LGD”, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte
w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.
2. W trakcie zliczania głosów, Sekretarz Rady lub sekretarz posiedzenia, zobowiązany jest
sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW”
została obliczona poprawnie.
3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny
operacji według lokalnych kryteriów LGD, Sekretarz wzywa członka Rady, który
wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień,
członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach
pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas
głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu
poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje
uznana za głos nieważny.
4. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD
dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach
stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę
ważnie oddanych głosów.

5. W przypadku operacji, które w wyniku oceny uzyskały tę samą liczbę punktów,
o miejscu na liście decyduje dzień i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
którego dotyczy ocena.
6. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych
kryteriów LGD sporządza się listę ocenionych operacji i przyjmuje się ją uchwałą.
7. Następnie w stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady
podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź
niewybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględnić:
wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR,
wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów.
8. Na tej podstawie sporządzana jest lista operacja wybranych lub niewybranych do
finansowania.
9. Ocenę zgodności operacji z LSR dokonuje każdy członek Rady Decyzyjnej przy pomocy
Karty Oceny Zgodności Operacji z LSR. Operację można uznać za zgodną z LSR, kiedy
realizuje co najmniej jeden z celów ogólnych i co najmniej jeden z celów
szczegółowych LSR.
W przypadku, gdy w informacji o naborze wskazano zakres tematyczny operacji –
niewpisanie się operacji w realizację co najmniej jednego z wymienionych wskaźników
produktu uważa się za niezgodne z warunkami naboru tematycznego co skutkuje
zakończeniem procedury oceny wniosku oraz uznaniem operacji za niezgodną
z naborem tematycznym.
10. Ocenę zgodności operacji z kryteriami lokalnymi LGD, dokonuje się na Kartach załącznikach do niniejszej procedury:
Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – dla operacji zgłoszonej
przez wnioskodawcę do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty”;
Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami – dla operacji zgłoszonej
przez wnioskodawcę do działania „Wdrażanie LSR - Odnowa i rozwój wsi”;
Karcie Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami - dla operacji zgłoszonej
przez wnioskodawcę do działania „Wdrażanie LSR Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej /* Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
Każda uchwała Rady powinna zawierać:
1. Nazwę oraz adres wnioskodawcy
2. NIP (REGON/PESEL) wnioskodawcy
3. Indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD
4. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy w krajowym systemie ewidencji producentów
5. Tytuł operacji
6. Lokalizację operacji
7. Wnioskowaną kwotę pomocy
8. Liczbę uzyskanych punktów oraz miejsce na liście rankingowej
9. Informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR,

10. Informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji,
11. Informację o zgodności zakresu operacji z tematycznym zakresem wskazanym
w informacji o naborze, w przypadku, gdy ta informacja zawierała wskazanie tego
zakresu.

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
do działania „Małe projekty”
Nazwa operacji:

Nr operacji wg kolejności
wpływu i data złożenia
wniosku:
Nazwa wnioskodawcy
Operacja w ramach działania
PROW 2007-2013:

Data przeprowadzenia oceny
merytorycznej:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zgodność operacji w ramach działania WDRAŻANIE LSR – MAŁE PROJEKTY z lokalnymi kryteriami:
L.p.
Lokalne kryteria oceny operacji
Przyznana ocena
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Realizacja kilku celów LSR:
5 i więcej celów – 5 pkt.
4 cele – 4 pkt.
3 cele – 3 pkt.
2 cele – 2 pkt.
1 cel – 1 pkt.
Doświadczenie wnioskodawcy:
Doświadczenie + certyfikaty + swoje zasoby – 3 pkt.
Tylko dwa z powyższych – 2 pkt.
Jedno z powyższych – 1 pkt.
Brak – 0 pkt.
Ekologiczny aspekt w projekcie
Tak – 5 pkt.
Nie - 0 pkt.
Wkład własny:
Do 30% - 1 pkt.
Powyżej 30-50% - 3 pkt.
Ponad 50% - 5 pkt.
Wykorzystanie lokalnych zasobów: (kulturowych, przyrodniczych, ludzkich)
Wszystkie trzy zasoby – 3 pkt.
Tylko dwa zasoby – 2 pkt.
Jeden z wymienionych – 1 pkt.
Brak wykorzystania – 0 pkt.
Innowacyjność:
Na skalę obszaru LSR – 3 pkt.
Na skalę gminy – 2 pkt.
Na skalę miejscowości – 1 pkt.
Nieinnowacyjny – 0 pkt.

7.

8.

9.

10A.

10B.

11.

12.

13.

14.

Estetyzacja przestrzeni:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Oddziaływanie:
Cały obszar – 10 pkt.
Więcej niż dwie miejscowości – 4 pkt.
Dwie miejscowości – 3 pkt.
Jedna miejscowości – 2 pkt.
Mniej niż jedna miejscowość – 1 pkt.
Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów – projekty
inwestycyjne
Posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót –
10 pkt.
Posiada dokumentację techniczną – 5 pkt.
Projekt w fazie koncepcji – 0 pkt.
Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów – projekty
miękkie (szkolenia, imprezy)
Program + deklaracje uczestnictwa + gwarancja rezultatów – 10 pkt.
Program + deklaracje uczestnictwa – 5 pkt.
Projekt w fazie koncepcji – 0 pkt.
Zgodność operacji ze zdefiniowanymi potrzebami (problemami)
Wyczerpująca analiza potrzeby i problemu – 5 pkt.
Brak analizy – 0 pkt.
Partnerstwo
Więcej niż 3 partnerów – 8 pkt.
3 partnerów – 6 pkt.
2 partnerów – 4 pkt.
1 partner – 2 pkt.
Tylko Beneficjent – 0 pkt.
Promocja obszaru PSR
Tak – 4 pkt.
Nie – 0 pkt.
Renowacja zabytków obszaru
Tak – 4 pkt.
Nie – 0 pkt.
SUMA PUNKTÓW:

Uzasadnienie dla punktacji w ramach kryteriów uznaniowych:

……………………………………………….
czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej

OPIS KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ – MAŁE PROJEKTY
L.p

1.

2.

3

Kryterium

Realizacja kilku celów

Preferuje się operacje
przyczyniające się do realizacji
większych ilości celów
szczegółowych.

Doświadczenie
wnioskodawcy

Wnioskodawca opisuje swoje
doświadczenie, pokazuje
potwierdzenie kwalifikacji
(certyfikaty, referencje)
przedstawia swoje zasoby
gwarantujące realizacje projektu

Ekologiczny aspekt w
projekcie

4.

Wkład własny

5.

Wykorzystanie
lokalnych zasobów

6.

7.

Opis

Innowacyjność

Estetyzacja
przestrzeni

Preferuje się operacje, które
uwzględniają aspekt ekologiczny:
inwestycyjny, edukacyjny.
Aspekt ekologiczny rozumiany jest
poprzez realizację zadań
pozytywnie wpływających na
środowisko, np. budowa obiektów
pozytywnie wpływających na
środowisko, organizacja działań
edukacyjnych i informacyjnych
związanych z ochroną przyrody lub
zakup urządzeń i sprzętu
wpływających pozytywnie na
środowisko.
Preferowane są operacje z
większym wkładem własnym
beneficjenta
Preferowane są operacje
wykorzystujące zasoby kulturowe,
przyrodnicze, ludzkie (obowiązuje
uzasadnienie)
Preferuje się operacje, które są
innowacyjne zgodnie z LSR tj.
wykorzystujące niepraktykowane
do tej pory rozwiązania,
nowoczesne narzędzia promocji i
realizacji, nowatorskie i o wyższym
standardzie, wprowadzenia
nowych produktów, usług, metod
produkcji, wytwarzania,
zarządzania i realizacji.
Preferuje się projekty
poprawiające estetykę przestrzeni
publicznej, tj. poprawią jej
funkcjonalność, wygodę
korzystania, estetykę wizualną
poprzez remont, budowę,
modernizację, lepsze oznakowanie
obiektów w przestrzeni publicznej.

5 i więcej celów
4 cele
3 cele
2 cele
1 cel
Doświadczenie +
certyfikaty + zasoby
Tylko dwa z
powyższych
Jedno z powyższych

Liczba punktów
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

Brak

0 pkt

Tak

5 pkt

Nie

0 pkt

Do 30%
Powyżej 30-50%
Ponad 50%
Wszystkie 3 zasoby
Tylko 2
Jeden z
wymienionych
Brak

1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
2 pkt

Na skalę obszaru LSR

3 pkt

Na skalę gminy

2 pkt

Na skalę
miejscowości

1 pkt

Nieinnowacyjny

0 pkt

Tak

5 pkt

Nie

0 pkt

1 pkt
0 pkt

8.

9.

10
A

10
B

11

12.

Zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej

Oddziaływanie

Wykonalność operacji
i gwarancja
osiągnięcia
założonych rezultatów
– projekty
inwestycyjne

Wykonalność operacji
i gwarancja
osiągnięcia
założonych rezultatów
– projekty miękkie
(szkolenia, imprezy)

Zgodność operacji ze
zdefiniowanymi
potrzebami
(problemami)

Partnerstwo

Preferuje projekty zwiększające
atrakcyjność turystyczną obszaru,
tj. projekty mające wpływ na
zainteresowanie turystów, na
turystyczny charakter obszaru, np.
budowa obiektów turystycznych,
rozwój infrastruktury turystycznej,
wydanie publikacji o charakterze
turystycznym, realizacja
przedsięwzięć promocyjnokulturalnych i inne zadania
przyczyniające się do pobudzenia
ruchu turystycznego na obszarze
LGD.
Preferuje się projekty służące
szerokiej grupie społeczności
lokalnej i/lub gościom.
Wnioskodawca powinien wskazać
dla jakiej grupy skierowany jest
projekt i określić jego zasięg.
Projektodawca przedstawia
szczegółowy program operacji
oraz stan przygotowania do
realizacji. Preferowane są projekty
posiadające dokumentacje
techniczną lub program
funkcjonalny oraz prawomocne
pozwolenie na budowę/zgłoszenie
robót.

Projektodawca przedstawia
szczegółowy program operacji
oraz stan przygotowania do
realizacji oraz wiarygodne
potwierdzenie zakładanych
rezultatów (trwałość projektu)
Projektodawca przedstawia
analizę potrzeb lub problemów,
którym projekt ma zaradzić.
Analiza ma wykazać genezę
problemu, jego wpływ na
środowisko oraz w jaki sposób
realizacja projektu przyczyni się do
zaspokojenia potrzeb lub
rozwiązania problemu.
Analiza ok. 5-10 zdań.
Projektodawca pokazuje
współpracę ze środowiskiem,
przedstawia akceptację dla
projektu w postaci umów,
porozumień, listów intencyjnych
itp. Przedstawia również rolę
partnera w projekcie.

Tak

5 pkt

Nie

0 pkt

Cały obszar
Więcej niż dwie
miejscowości
Dwie miejscowości
Jedna miejscowość
Mniej niż jedna
miejscowość
Posiada
dokumentację
techniczną oraz
pozwolenie na
budowę/zgłoszenie
robót
Posiada
dokumentacje
techniczną
Projekt w fazie
koncepcji
Program + deklaracje
uczestnictwa+
gwarancja rezultatów
Program + deklaracje
uczestnictwa

10 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

10 pkt

5 pkt
0 pkt
10 pkt
5 pkt

Projekt w fazie
koncepcji

0 pkt

Wyczerpująca analiza
potrzeby lub
problemu

5 pkt

Brak analizy

0 pkt

Więcej niż 3
partnerów
3 partnerów
2 partnerów
1 partner
Tylko beneficjent

8 pkt
6 pkt
4 pkt
2 pkt
0 pkt

13.

14.

Promocja obszaru PSR

Renowacja zabytków
obszaru

Preferuje się projekty, które
uwzględniają działania
przyczyniające się do promocji
obszaru Pogórzańskiego
Stowarzyszenia Rozwoju, np.
wydawnictwa, wydarzenia
promocyjne, wykorzystanie
narzędzi promocji, tworzenie
nowych produktów promujących
obszar.
Projektodawca może otrzymać
dodatkowe punkty, jeśli jego
projekt dotyczy renowacji
zabytków na obszarze LGD

Tak

4 pkt

Nie

0 pkt

Tak

4 pkt

Nie

0 pkt

Maksymalna ilość punktów: 75 punktów

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% punktów.
W przypadku naboru tematycznego wnioskodawca musi osiągnąć minimum 52% punktów.

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
do działania „Odnowa i rozwój wsi”
Nazwa operacji:
Nr operacji wg kolejności
wpływu i data złożenia
wniosku:
Nazwa wnioskodawcy
Operacja w ramach działania
PROW 2007-2013:

Data przeprowadzenia oceny
merytorycznej:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zgodność operacji w ramach działania WDRAŻANIE LSR – Odnowa i rozwój wsi z lokalnymi kryteriami:
L.p.
Lokalne kryteria oceny operacji
Przyznana ocena
1.

2.

3.

4.

Realizacja kilku celów LSR:
4 i więcej celów - 5 pkt.
3 cele – 3 pkt.
2 cele – 2 pkt.
1 cel – 1 pkt.
Doświadczenie wnioskodawcy:
1 projekt – 1 pkt
2-3 projekty – 3 pkt
4 i więcej projektów – 5 pkt.
Ekologiczny aspekt w projekcie
Tak – 5 pkt.
Nie - 0 pkt.
Wkład własny:
Do 30% - 1 pkt.
Powyżej 30-50% - 3 pkt.
Ponad 50% - 5 pkt.

5.

Oddziaływanie
100-1000 mieszkańców – 1 pkt.
1000 – 1500 mieszkańców – 2 pkt.
Powyżej 1500 mieszkańców – 4 pkt.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Estetyzacja przestrzeni publicznej
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Innowacyjność:
Na skalę obszaru LSR – 3 pkt.
Na skalę gminy – 2 pkt.
Na skalę miejscowości – 1 pkt.
Nieinnowacyjny – 0 pkt.
Partnerstwo
5 i więcej partnerów – 5 pkt.
4 partnerów – 4 pkt.
3 partnerów – 3 pkt.
2 partnerów – 2 pkt.
1 partnerów – 1 pkt.

6.

7.

8.

9.

10.

SUMA PUNKTÓW:

Uzasadnienie dla punktacji w ramach kryteriów uznaniowych:

……………………………………………….
czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej

OPIS KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ - ODNOWA WSI
L.p

1

Kryterium

Opis

Realizacja kilku
celów

Preferuje się operacje przyczyniające
się do realizacji większych ilości
celów szczegółowych.

Doświadczenie
wnioskodawcy

Preferuje się wnioskodawcę
z doświadczeniem w realizacji
operacji z udziałem funduszy UE

1 cel
2 cele
3 cele
4 i więcej celów
1 projekt

2

2-3 projekty
4 i więcej projektów

Liczba punktów
1 pkt
2 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt

3

Ekologiczny aspekt
w projekcie

Preferuje się operacje, które
uwzględniają aspekt ekologiczny:
inwestycyjny, edukacyjny.
Aspekt ekologiczny rozumiany jest
poprzez realizację zadań pozytywnie
wpływających na środowisko, np.
budowa obiektów pozytywnie
wpływających na środowisko,
organizacja działań edukacyjnych i
informacyjnych związanych z
ochroną przyrody lub zakup
urządzeń i sprzętu wpływających
pozytywnie na środowisko.

Nie

Tak

Do 30 %
4

5

6

7

8

Wkład własny

Oddziaływanie

Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego i
przyrodniczego

Estetyzacja
przestrzeni
publicznej

Zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej

Preferowane są operacje
z większym wkładem własnym
beneficjenta
Preferuje się projekty służące
szerokiej grupie społeczności
lokalnej i/lub gościom.
Wnioskodawca powinien wskazać
dla jakiej grupy skierowany jest
projekt i określić jego zasięg.
Preferuje się projekty wpływające na
zachowanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego, tj.
mające na celu pielęgnowanie
lokalnych tradycji kulturowych,
zwyczajów, integracji, zachowanie
dziedzictwa przyrodniczego, jego
pielęgnowanie i oznaczenie, a także
efektywne wykorzystanie.
Preferuje się projekty poprawiające
estetykę przestrzeni publicznej, tj.
poprawią jej funkcjonalność, wygodę
korzystania, estetykę wizualną
poprzez remont, budowę,
modernizację, lepsze oznakowanie
obiektów w przestrzeni publicznej.
Preferuje projekty zwiększające
atrakcyjność turystyczną obszaru, tj.
projekty mające wpływ na
zainteresowanie turystów, na
turystyczny charakter obszaru, np.
budowa obiektów turystycznych,
rozwój infrastruktury turystycznej,
wydanie publikacji o charakterze
turystycznym, realizacja
przedsięwzięć promocyjnokulturalnych i inne zadania
przyczyniające się do pobudzenia
ruchu turystycznego na obszarze
LGD.

Powyżej 30-50 %
Ponad 50%

0 pkt

5 pkt

1 pkt
3 pkt
5 pkt

100 – 1000
mieszkańców
1000 - 1500
Mieszkańców
Powyżej 1500
mieszkańców

1 pkt

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

Nie

Tak

2 pkt
4 pkt

0 pkt

5 pkt

Nie

0 pkt

Tak

5 pkt

9

10

Innowacyjność

Partnerstwo

Preferuje się operacje, które są
innowacyjne zgodnie z LSR tj.
wykorzystujące niepraktykowane do
tej pory rozwiązania, nowoczesne
narzędzia promocji i realizacji,
nowatorskie i o wyższym
standardzie, wprowadzenia nowych
produktów, usług, metod produkcji,
wytwarzania, zarządzania i realizacji.
Projektodawca pokazuje współpracę
ze środowiskiem, przedstawia
akceptację dla projektu w postaci
umów, porozumień, listów
intencyjnych itp. Przedstawia
również rolę partnera w projekcie.

Na skalę obszaru LSR

3 pkt

Na skalę gminy

2 pkt

Na skalę
miejscowości

1 pkt

Nieinnowacyjny

0 pkt

1 partner
2 partnerów
3 partnerów
4 partnerów

1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt

5 i więcej partnerów

5 pkt

Maksymalna ilość punktów: 47 punktów

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% punktów.
W przypadku naboru tematycznego wnioskodawca musi osiągnąć minimum 52% punktów.

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Nazwa operacji:
Nr operacji wg kolejności
wpływu i data złożenia
wniosku:
Nazwa wnioskodawcy
Operacja w ramach działania
PROW 2007-2013:

Data przeprowadzenia oceny
merytorycznej:

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Zgodność operacji w ramach działania WDRAŻANIE LSR – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej /*
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z lokalnymi kryteriami:
L.p.
Lokalne kryteria oceny operacji
Przyznana ocena
1.

2.

3.

Realizacja kilku celów LSR:
4 i więcej celów – 5 pkt.
3 cele – 3 pkt.
2 cele – 2 pkt.
1 cel – 1 pkt.
Ekologiczny aspekt w projekcie
Tak – 5 pkt.
Nie - 0 pkt.
Wkład własny:
Do 60% - 1 pkt.
Powyżej 60-70% - 3 pkt.
Ponad 70% - 6 pkt.

4.

Estetyzacja przestrzeni publicznej
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Tak – 7 pkt.
Nie – 0 pkt.
Innowacyjność:
Na skalę obszaru LSR – 3 pkt.
Na skalę gminy – 2 pkt.
Na skalę miejscowości – 1 pkt.
Nieinnowacyjny – 0 pkt.
Partnerstwo
5 i więcej partnerów – 5 pkt.
4 partnerów – 4 pkt.
3 partnerów – 3 pkt.
2 partnerów – 2 pkt.
1 partnerów – 1 pkt.
Wykorzystanie zasobów: (kulturowego, przyrodniczego i historycznego)
Brak uzasadnienia – 0 pkt.
Jeden z wymienionych zasobów – 3 pkt.
Dwa zasoby – 5 pkt.
Wszystkie trzy zasoby – 10 pkt.
SUMA PUNKTÓW:

5.

6.

7.

8.

Uzasadnienie dla punktacji w ramach kryteriów uznaniowych:

……………………………………………….
czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej

OPIS KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Kryterium

1

2

Opis

Realizacja kilku
celów

Preferuje się operacje przyczyniające
się do realizacji większych ilości celów
szczegółowych.

1 cel
2 cele
3 cele
4 i więcej celów

Ekologiczny aspekt
w projekcie

Preferuje się operacje, które
uwzględniają aspekt ekologiczny:
inwestycyjny, edukacyjny.
Aspekt ekologiczny rozumiany jest
poprzez realizację zadań pozytywnie
wpływających na środowisko, np.
budowa obiektów pozytywnie

NIE

Liczba punktów
1 pkt
2 pkt
3 pkt
5 pkt

0 pkt

3

4

5

6

7

8

Wkład własny

Estetyzacja
przestrzeni
publicznej

Zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej

Innowacyjność

Partnerstwo

Wykorzystanie
zasobów

wpływających na środowisko,
organizacja działań edukacyjnych i
informacyjnych związanych z ochroną
przyrody lub zakup urządzeń i sprzętu
wpływających pozytywnie na
środowisko.

TAK

5 pkt

Preferowane są operacje z większym
wkładem własnym beneficjenta

Do 60 %
Powyżej 60-70 %
Ponad 70 %

1 pkt
3 pkt
6 pkt

Nie

0 pkt

Tak

3 pkt

Nie

0 pkt

Tak

7 pkt

Na skalę obszaru LSR

3 pkt

Na skalę gminy

2 pkt

Na skalę
miejscowości

1 pkt

Nieinnowacyjny

0 pkt

1 partner
2 partnerów
3 partnerów
4 partnerów

1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt

5 i więcej partnerów

5 pkt

Brak uzasadnienia
Jeden z
wymienionych
zasobów
Dwa zasoby

0 pkt

Wszystkie trzy zasoby

10 pkt

Preferuje się projekty poprawiające
estetykę przestrzeni publicznej, tj.
poprawią jej funkcjonalność, wygodę
korzystania, estetykę wizualną
poprzez remont, budowę,
modernizację, lepsze oznakowanie
obiektów w przestrzeni publicznej.
Preferuje projekty zwiększające
atrakcyjność turystyczną obszaru, tj.
projekty mające wpływ na
zainteresowanie turystów, na
turystyczny charakter obszaru, np.
budowa obiektów turystycznych,
rozwój infrastruktury turystycznej,
wydanie publikacji o charakterze
turystycznym, realizacja
przedsięwzięć promocyjnokulturalnych i inne zadania
przyczyniające się do pobudzenia
ruchu turystycznego na obszarze LGD.
Preferuje się operacje, które są
innowacyjne zgodnie z LSR tj.
wykorzystujące niepraktykowane do
tej pory rozwiązania, nowoczesne
narzędzia promocji i realizacji,
nowatorskie i o wyższym standardzie,
wprowadzenia nowych produktów,
usług, metod produkcji, wytwarzania,
zarządzania i realizacji.
Projektodawca pokazuje współpracę
ze środowiskiem, przedstawia
akceptację dla projektu w postaci
umów, porozumień, listów
intencyjnych itp. Przedstawia
również rolę partnera w projekcie.
Działalność, której dotyczy operacja
jest oparta o wykorzystanie lokalnych
zasobów albo lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego lub
przyrodniczego

Maksymalna ilość punktów: 44 punktów

Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% punktów!

3 pkt
5 pkt

Wzór karty projekty załączanej do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania
„Małe projekty”
Karta projekty załączana do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe projekty”

L.p

Kryterium
Doświadczenie wnioskodawcy
Wnioskodawca opisuje swoje doświadczenie, pokazuje potwierdzenie kwalifikacji (certyfikaty,
referencje) przedstawia swoje zasoby gwarantujące realizacje projektu

1

Ekologiczny aspekt w projekcie

2

Preferuje się operacje, które uwzględniają aspekt ekologiczny: inwestycyjny, edukacyjny.
Aspekt ekologiczny rozumiany jest poprzez realizację zadań pozytywnie wpływających na środowisko,
np. budowa obiektów pozytywnie wpływających na środowisko, organizacja działań edukacyjnych i
informacyjnych związanych z ochroną przyrody lub zakup urządzeń i sprzętu wpływających pozytywnie
na środowisko.

Wykorzystanie lokalnych zasobów
Preferowane są operacje wykorzystujące zasoby kulturowe, przyrodnicze, ludzkie (obowiązuje
uzasadnienie)
3

Innowacyjność
Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR tj. wykorzystujące niepraktykowane do tej
pory rozwiązania, nowoczesne narzędzia promocji i realizacji, nowatorskie i o wyższym standardzie,
wprowadzenia nowych produktów, usług, metod produkcji, wytwarzania, zarządzania i realizacji.
4

Estetyzacja przestrzeni
Preferuje się projekty poprawiające estetykę przestrzeni publicznej, tj. poprawią jej funkcjonalność,
wygodę korzystania, estetykę wizualną poprzez remont, budowę, modernizację, lepsze oznakowanie
obiektów w przestrzeni publicznej.
5

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

6

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru, tj. projekty mające wpływ na
zainteresowanie turystów, na turystyczny charakter obszaru, np. budowa obiektów turystycznych,
rozwój infrastruktury turystycznej, wydanie publikacji o charakterze turystycznym, realizacja
przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych i inne zadania przyczyniające się do pobudzenia ruchu
turystycznego na obszarze LGD.

Oddziaływanie
Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom. Wnioskodawca
powinien wskazać dla jakiej grupy skierowany jest projekt i określić jego zasięg.
7

Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów – projekty inwestycyjne
Projektodawca przedstawia szczegółowy program operacji oraz stan przygotowania do realizacji.
Preferowane są projekty posiadające dokumentacje techniczną lub program funkcjonalny oraz
prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót.
8A

Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów – projekty miękkie
(szkolenia, imprezy)
Projektodawca przedstawia szczegółowy program operacji oraz stan przygotowania do realizacji oraz
wiarygodne potwierdzenie zakładanych rezultatów (trwałość projektu)
8B

Zgodność operacji ze zdefiniowanymi potrzebami (problemami)
Projektodawca przedstawia analizę potrzeb lub problemów, którym projekt ma zaradzić. Analiza ma
wykazać genezę problemu, jego wpływ na środowisko oraz w jaki sposób realizacja projektu przyczyni
się do zaspokojenia potrzeb lub rozwiązania problemu. Analiza ok. 5-10 zdań.
9

Partnerstwo
Projektodawca pokazuje współpracę ze środowiskiem, przedstawia akceptację dla projektu w postaci
umów, porozumień, listów intencyjnych itp. Przedstawia również rolę partnera w projekcie.
10

Promocja obszaru PSR
Preferuje się projekty, które uwzględniają działania przyczyniające się do promocji obszaru
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, np. wydawnictwa, wydarzenia promocyjne, wykorzystanie
narzędzi promocji, tworzenie nowych produktów promujących obszar.
11

Renowacja zabytków obszaru
Projektodawca może otrzymać dodatkowe punkty, jeśli jego projekt dotyczy renowacji zabytków na
obszarze LGD
12

Wzór karty projekty załączanej do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
Karta projekty załączana do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi”

L.p

Kryterium
Doświadczenie wnioskodawcy
Preferuje się wnioskodawcę z doświadczeniem w realizacji operacji z udziałem funduszy UE.

1

Ekologiczny aspekt w projekcie

2

Preferuje się operacje, które uwzględniają aspekt ekologiczny: inwestycyjny, edukacyjny.
Aspekt ekologiczny rozumiany jest poprzez realizację zadań pozytywnie wpływających na środowisko,
np. budowa obiektów pozytywnie wpływających na środowisko, organizacja działań edukacyjnych i
informacyjnych związanych z ochroną przyrody lub zakup urządzeń i sprzętu wpływających pozytywnie
na środowisko.

Oddziaływanie
Preferuje się projekty służące szerokiej grupie społeczności lokalnej i/lub gościom. Wnioskodawca
powinien wskazać dla jakiej grupy skierowany jest projekt i określić jego zasięg.
3

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
4

Preferuje się projekty wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, tj. mające
na celu pielęgnowanie lokalnych tradycji kulturowych, zwyczajów, integracji, zachowanie dziedzictwa

przyrodniczego, jego pielęgnowanie i oznaczenie, a także efektywne wykorzystanie.

Estetyzacja przestrzeni publicznej
Preferuje się projekty poprawiające estetykę przestrzeni publicznej, tj. poprawią jej funkcjonalność,
wygodę korzystania, estetykę wizualną poprzez remont, budowę, modernizację, lepsze oznakowanie
obiektów w przestrzeni publicznej.
5

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

6

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru, tj. projekty mające wpływ na
zainteresowanie turystów, na turystyczny charakter obszaru, np. budowa obiektów turystycznych,
rozwój infrastruktury turystycznej, wydanie publikacji o charakterze turystycznym, realizacja
przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych i inne zadania przyczyniające się do pobudzenia ruchu
turystycznego na obszarze LGD.

Innowacyjność
Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR tj. wykorzystujące niepraktykowane do tej
pory rozwiązania, nowoczesne narzędzia promocji i realizacji, nowatorskie i o wyższym standardzie,
wprowadzenia nowych produktów, usług, metod produkcji, wytwarzania, zarządzania i realizacji.
7

Partnerstwo
Projektodawca pokazuje współpracę ze środowiskiem, przedstawia akceptację dla projektu w postaci
umów, porozumień, listów intencyjnych itp. Przedstawia również rolę partnera w projekcie.
8

Wzór karty projekty załączanej do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
Karta projekty załączana do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju –
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

L.p

Kryterium
Ekologiczny aspekt w projekcie

1

Preferuje się operacje, które uwzględniają aspekt ekologiczny: inwestycyjny, edukacyjny.Aspekt
ekologiczny rozumiany jest poprzez realizację zadań pozytywnie wpływających na środowisko, np.

budowa obiektów pozytywnie wpływających na środowisko, organizacja działań edukacyjnych i
informacyjnych związanych z ochroną przyrody lub zakup urządzeń i sprzętu wpływających pozytywnie
na środowisko.

Estetyzacja przestrzeni publicznej
Preferuje się projekty poprawiające estetykę przestrzeni publicznej, tj. poprawią jej funkcjonalność,
wygodę korzystania, estetykę wizualną poprzez remont, budowę, modernizację, lepsze oznakowanie
obiektów w przestrzeni publicznej.
2

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

3

Preferuje projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną obszaru, tj. projekty mające wpływ na
zainteresowanie turystów, na turystyczny charakter obszaru, np. budowa obiektów turystycznych,
rozwój infrastruktury turystycznej, wydanie publikacji o charakterze turystycznym, realizacja
przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych i inne zadania przyczyniające się do pobudzenia ruchu
turystycznego na obszarze LGD.

Innowacyjność
Preferuje się operacje, które są innowacyjne zgodnie z LSR tj. wykorzystujące niepraktykowane do tej
pory rozwiązania, nowoczesne narzędzia promocji i realizacji, nowatorskie i o wyższym standardzie,
wprowadzenia nowych produktów, usług, metod produkcji, wytwarzania, zarządzania i realizacji.
4

Partnerstwo
Projektodawca pokazuje współpracę ze środowiskiem, przedstawia akceptację dla projektu w postaci
umów, porozumień, listów intencyjnych itp. Przedstawia również rolę partnera w projekcie.
5

Wykorzystanie zasobów
Działalność, której dotyczy operacja jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego
dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego
6

