Załącznik do Uchwały nr 2/ZZ/2018 Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
z dnia 05.02.2018 r.

Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
Zakładanie nowych działalności gospodarczych
Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł
dochodów, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych
Kryteria stosowane w procedurze:
•
oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium
Ocena punktowa
Źródło weryfikacji
Uwagi
Minimalny i
maksymalny
wynik oceny
1.1.1
1.1.2

Ocena merytoryczna
Planowany czas operacji

Stopień przygotowania
operacji

Kryterium premiuje operacje realizowane
w krótszym terminie ze względu na
konieczność płynnego rozliczania środków.
Operacje zrealizowane w terminie
krótszym, pozwalają w przypadku
powstania oszczędności, ogłosić kolejny
konkurs, tym samym dać szansę innym
wnioskodawcom ubiegać się o środki.

3 pkt – do 6 miesięcy włącznie

Preferuje się operacje gotowe do realizacji

5 pkt – wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis
działań w projekcie, posiada wszystkie wymagane
prawomocne decyzje administracyjne (pozwolenie
na budowę/zgłoszenie robót budowlanych lub inne
dokumenty wymagane polskim prawem)
pozwalające na realizację całości inwestycji (jeżeli są
wymagane) oraz posiada opracowaną
dokumentację/specyfikację planowanych do
poniesienia w ramach operacji wszystkich kosztów
wraz z wyceną oparta na co najmniej 3 ofertach
cenowych

0-3

Weryfikowane na podstawie
wniosku oraz harmonogramu
załączonego do wniosku. Termin
liczony do momentu złożenia
wniosku o płatność.

0-5

Weryfikowane na podstawie
wniosku oraz dokumentów
załączonych do niego.

2 pkt – powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie
1 pkt – powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie
0 pkt – powyżej 12 miesięcy

0 pkt – wnioskodawca nie przedstawił wszystkich
wymaganych prawomocnych decyzji
administracyjnych oraz nie przedstawił
szczegółowego opisu działań w projekcie i nie
posiada opracowanej dokumentacji/specyfikacji
planowanych do poniesienia w ramach operacji
kosztów opartych na co najmniej 3 ofertach
cenowych
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Ilość miejsc pracy

Kryterium premiuje projekty, w wyniku
których powstanie więcej niż jeden pełen
etat.

W wyniku realizacji projektu powstaną:
0 pkt – jeden pełen etat
4 pkt – dwa pełne etaty lub więcej

0-4

Weryfikowane na podstawie
wniosku.

Grupy defaworyzowane

Czy wnioskodawca należy do grup
defaworyzowanych wskazanych w LSR
lub
w wyniku realizacji operacji powstanie
miejsce pracy dla osoby/osób z grup
defaworyzowanych
lub
szkolenia z zakresu zakładania działalności
gospodarczej przeznaczone są dla osób z
grup defaworyzowanych
Udział wkładu własnego jest większy niż
minimum założone dla danego
poddziałania, wskazane w ogłoszeniu o
naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

0 pkt - Nie
2 pkt - Tak

0-2

0 pkt – jest równy minimum wskazanemu w LSR
1 pkt - wyższy od minimum do 5% włącznie
2 pkt - powyżej 5% do 10% włącznie
3 pkt - powyżej 10%

0-3

Weryfikowane na podstawie
wniosku oraz biznesplanu (dotyczy
przedsięwzięcia 1.1.2).
W przypadku przedsięwzięcia 1.1.1
wymagane jest zaświadczenie
wnioskodawcy z PUP o posiadaniu
statusu bezrobotnego i/lub z
Ośrodka Pomocy Społecznej o
korzystaniu z pomocy z powodu
ubóstwa.
Weryfikowane na podstawie
wniosku, a w szczególności
zestawienia rzeczowofinansowego.

0 pkt – operacja nie zakłada zastosowania
rozwiązań/działań związanych z wspieraniem
ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu
zmianom klimatu
2 pkt - operacja zakłada zastosowanie
rozwiązań/działań związanych z wspieraniem
ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom
klimatu

0-2

Wkład własny

Wspieranie ochrony
środowiska i/lub
przeciwdziałaniu zmianom
klimatu

Preferuje się operacje związane z
wspieraniem ochrony środowiska i/lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Weryfikowane na podstawie
wniosku, opisu realizacji
zaplanowanych do poniesienia
kosztów w zestawieniu rzeczowofinansowym oraz wskazania
konkretnych działań
proekologicznych.

Liczone jako
średnioroczne pełne
etaty.

Zaokrąglenie do
najbliższej pełnej wartości
oraz do jednego miejsca
po przecinku.
Wkład własny liczony
procentowo od kwoty
kosztów
kwalifikowalnych.
Dotyczy przedsięwzięcia
1.1.2
Co najmniej 25% (10% dla
przedsięwzięcia 1.1.1)
wnioskowanej kwoty
pomocy zostanie
przeznaczone na działanie
związane z wspieraniem
ochrony środowiska i/lub
przeciwdziałaniu
zmianom klimatu.
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Promocja produktów
lokalnych

Preferowane typy operacji

Innowacyjność

0 pkt – operacja nie wykorzystuje i nie promuje
produktów lokalnych
2 pkt – operacja wykorzystuje produkty lokalne lub je
promuje, co zostało opisane we wniosku oraz
zaplanowane w kosztach realizacji operacji

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku i zestawienia rzeczowofinansowego. Należy konkretnie
określić działania długofalowe,
podać konkretne produkty lokalne i
koszty w zakresie promocji lub
wykorzystywania produktu
lokalnego oraz opisać szczegółowo
sposób promocji lub
wykorzystywania

Preferuje się operacje z zakresu: kultury,
turystyki, rekreacji, sportu, promocji
obszaru lub zachowania dziedzictwa
lokalnego

0 pkt – operacja nie dotyczy wymienionego zakresu
5 pkt – operacja dotyczy wymienionego zakresu

0-5

Weryfikowane na podstawie kodu
PKD wskazanego we wniosku jako
przeważający/główny oraz zgodny z
zakresem planowanej operacji.

Preferuje się operacje, które zakładają
wprowadzenie nowego lub ulepszonego
produktu, usługi, procesu, organizacji lub
sposobu wykorzystania istniejących
lokalnych zasobów: przyrodniczych,
historycznych, kulturowych czy
społecznych.

0 pkt – operacja nie ma charakteru innowacyjnego
1 pkt – operacja ma charakter innowacyjny w
odniesieniu do jednej gminy
2 pkt – operacja ma charakter innowacyjny w
odniesieniu do całego obszaru LGD

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku, opisu operacji, wiedzy
członków Rady, internetu

Preferuje się operacje wykorzystujące lub
promujące produkty lokalne.
Lokalny produkt – wytwarzany na obszarze
objętym LSR.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie - Przedsięwzięcie 1.1.2:
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji - Przedsięwzięcie 1.1.2:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie - Przedsięwzięcie 1.1.1:
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji Przedsięwzięcie - 1.1.1:

28
9
25
8

Operacja ma
wykorzystywać lub
promować produkty
lokalne przez co najmniej
cały okres trwałości
projektu.
Co najmniej 10%
wnioskowanej kwoty
pomocy zostanie
przeznaczone na działanie
związane z
wykorzystaniem lub
promocją produktu
lokalnego.

Wnioskodawca
zobowiązany jest, w
sposób racjonalny, do
przedstawienia nie
budzących wątpliwości
dowodów na poparcie
swojej tezy o
innowacyjności swojej
operacji
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
2.1.1 Edukacja różnych grup społecznych w zakresie dziedzictwa lokalnego i regionalnego
2.1.2 Restauracja, odnowienie, remont, oznakowanie istniejącego dziedzictwa materialnego, w tym wpisanego do rejestru zabytków
2.1.3 Wyposażenie grup kultywujących tradycje oraz zakup obiektów i przedmiotów charakterystycznych dla dziedzictwa lokalnego i regionalnego
2.1.4 Realizacja operacji i prowadzenie badań z zakresu dziedzictwa lokalnego i regionalnego oraz wydawanie publikacji z tego zakresu
2.1.5. Edukacja różnych grup społecznych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu
2.2.2 Organizacja imprez cyklicznych
2.2.3 Kreowanie przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej
2.2.4 Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w zakresie zwiększenia spójności społecznej mieszkańców

Kryteria stosowane w procedurze:
•
oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
•
oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców,
•
oceny i wyboru operacji własnych LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium
Ocena punktowa
Uwagi
Minimalny i Źródło weryfikacji
maksymaln
y wynik
oceny
Ocena merytoryczna
Planowany czas operacji

Promocja produktów
lokalnych

Kryterium premiuje operacje realizowane
w krótszym terminie ze względu na
konieczność płynnego rozliczania środków.
Operacje zrealizowane w terminie
krótszym, pozwalają w przypadku
powstania oszczędności, ogłosić kolejny
konkurs, tym samym dać szansę innym
wnioskodawcom ubiegać się o środki.

3 pkt – do 6 miesięcy włącznie

Preferuje się operacje wykorzystujące lub
promujące produkty lokalne
Lokalny produkt – wytwarzany na
obszarze objętym LSR.

0 pkt – operacja nie wykorzystuje i nie promuje
produktów lokalnych
4 pkt – operacja wykorzystuje produkty lokalne lub
je promuje, co zostało opisane we wniosku oraz
zaplanowane w kosztach realizacji operacji

0-3

Weryfikowane na podstawie
wniosku, a zwłaszcza
harmonogramu załączonego do
wniosku. Termin liczony do
momentu złożenia wniosku o
płatność

0-4

Weryfikowane na podstawie
wniosku i zestawienia rzeczowofinansowego. Należy konkretnie
określić działania i koszty w
zakresie promocji produktu
lokalnego.

2 pkt – powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie
1 pkt – powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy
włącznie
0 pkt – powyżej 12 miesięcy
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Stopień przygotowania
operacji

Wspieranie ochrony
środowiska i/lub
przeciwdziałaniu
negatywnym zmianom
klimatu

Preferowane typy operacji

Grupy defaworyzowane

Preferuje się operacje gotowe do realizacji

Preferuje się operacje związane z
wspieraniem ochrony środowiska i/lub
przeciwdziałaniu negatywnym zmianom
klimatu

5 pkt – wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis
działań w projekcie, posiada wszystkie wymagane
prawomocne decyzje administracyjne (pozwolenie
na budowę/zgłoszenie robót budowlanych lub inne
dokumenty wymagane polskim prawem)
pozwalające na realizację całości inwestycji (jeżeli są
wymagane) oraz posiada opracowaną
dokumentację/specyfikację planowanych do
poniesienia w ramach operacji wszystkich kosztów
wraz z wyceną oparta na co najmniej 3 ofertach
cenowych
0 pkt – wnioskodawca nie przedstawił wszystkich
wymaganych prawomocnych decyzji
administracyjnych oraz nie przedstawił
szczegółowego opisu działań w projekcie i nie
posiada opracowanej dokumentacji/specyfikacji
planowanych do poniesienia w ramach operacji
kosztów opartych na co najmniej 3 ofertach
cenowych
0 pkt – operacja nie zakłada zastosowania
rozwiązań/działań związanych z wspieraniem
ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu
negatywnym zmianom klimatu

0-5

Weryfikowane na podstawie
wniosku oraz dokumentów
załączonych do niego.

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku, opisu realizacji
zaplanowanych do poniesienia
kosztów w zestawieniu rzeczowofinansowym oraz wskazania
konkretnych działań
proekologicznych.

2 pkt - operacja zakłada zastosowanie
rozwiązań/działań związanych z wspieraniem
ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu
negatywnym zmianom klimatu
Preferuje się operacje z zakresu: kultury,
turystyki, rekreacji, sportu, promocji
obszaru lub zachowania dziedzictwa
lokalnego

0 pkt – operacja nie dotyczy wymienionego zakresu
3 pkt – operacja dotyczy wymienionego zakresu

0-3

Weryfikowane na podstawie
wniosku.

Preferuje się operacje ukierunkowane na
poprawę spójności i integracji społecznej
dla osób z grup defaworyzowanych

0 pkt – operacja nie jest skierowana dla osób z grup
defaworyzowanych
2 pkt – operacja jest skierowana dla osób z grup
defaworyzowanych

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku i biznesplanu w
szczególności poprzez opisanie i
wskazanie konkretnych działań
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Realizacja wskaźników
produktu

Kryterium premiuje operacje, które
bezpośrednio przyczyniają się do
osiągnięcia wskaźników produktu

Miejsce realizacji operacji

Preferuje się operacje realizowane w
miejscowościach zamieszkałych przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców

Doświadczenie
wnioskodawcy

Wnioskodawca opisuje i dokumentuje
swoje doświadczenie w realizacji
projektów z udziałem funduszy UE

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji :

0 pkt - Realizacja operacji spowoduje podniesienie
wskaźnika produktu przynajmniej o jedną jednostkę
miary
1 pkt - Realizacja operacji spowoduje podniesienie
wskaźnika produktu o dwie jednostki miary
2 pkt - Realizacja operacji spowoduje podniesienie
wskaźnika produktu o trzy lub więcej jednostek
miary
0 pkt – Operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. mieszkańców
1 pkt – Operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez 3-5 tys. mieszkańców
2 pkt – Operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez mniej niż 3 tys. mieszkańców

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku.

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku oraz danych z GUS, stan z
dnia 30.06.2015 r.

0 pkt – Wnioskodawca nie realizował projektów z
udziałem funduszy UE
1 pkt. – Wnioskodawca realizował 1 projekt z
udziałem funduszy UE
2 pkt. – Wnioskodawca realizował 2 projekty z
udziałem funduszy UE
3 pkt. – Wnioskodawca realizował 3 projekty lub
więcej z udziałem funduszy UE

0-3

Weryfikowane na podstawie
wniosku, rozliczeń końcowych,
pism zatwierdzających płatność
ostateczną końcowych lub innych
dokumentów potwierdzających
zrealizowanie projektów.

26
8
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Lokalne kryteria wyboru operacji
dla przedsięwzięcia
3.1.1 Tworzenie, odtwarzanie, modernizowanie ścieżek rekreacyjno-turystycznych (pieszych, rowerowych, edukacyjnych, przyrodniczych, i innych)
3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej, w tym małej architektury
3.2.1 Rozwój, popularyzacja i odtwarzanie produktów lokalnych Pogórza
3.2.2. Zintegrowana promocja obszaru LGD
Kryteria stosowane w procedurze:
•
oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
•
oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców,
•
oceny i wyboru operacji własnych LGD,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium
Ocena punktowa
Uwagi
Minimalny i Źródło weryfikacji
maksymaln
y wynik
oceny
Ocena merytoryczna
Planowany czas operacji

Promocja produktów
lokalnych

Kryterium premiuje operacje realizowane
w krótszym terminie ze względu na
konieczność płynnego rozliczania środków.
Operacje zrealizowane w terminie
krótszym, pozwalają w przypadku
powstania oszczędności, ogłosić kolejny
konkurs, tym samym dać szansę innym
wnioskodawcom ubiegać się o środki.

3 pkt – do 6 miesięcy włącznie

Preferuje się operacje wykorzystujące lub
promujące produkty lokalne
Lokalny produkt – wytwarzany na
obszarze objętym LSR.

0 pkt – operacja nie wykorzystuje i nie promuje
produktów lokalnych
4 pkt – operacja wykorzystuje produkty lokalne lub
je promuje, co zostało opisane we wniosku oraz
zaplanowane w kosztach realizacji operacji

0-3

Weryfikowane na podstawie
wniosku, a zwłaszcza
harmonogramu załączonego do
wniosku. Termin liczony do
momentu złożenia wniosku o
płatność

0-4

Weryfikowane na podstawie
wniosku i zestawienia rzeczowofinansowego. Należy konkretnie
określić działania i koszty w
zakresie promocji produktu
lokalnego.

2 pkt – powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie
1 pkt – powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy
włącznie
0 pkt – powyżej 12 miesięcy
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Stopień przygotowania
operacji

Wspieranie ochrony
środowiska i/lub
przeciwdziałaniu
negatywnym zmianom
klimatu

Preferowane typy operacji

Grupy defaworyzowane

Preferuje się operacje gotowe do realizacji

Preferuje się operacje związane z
wspieraniem ochrony środowiska i/lub
przeciwdziałaniu negatywnym zmianom
klimatu

5 pkt – wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis
działań w projekcie, posiada wszystkie wymagane
prawomocne decyzje administracyjne (pozwolenie
na budowę/zgłoszenie robót budowlanych lub inne
dokumenty wymagane polskim prawem)
pozwalające na realizację całości inwestycji (jeżeli są
wymagane) oraz posiada opracowaną
dokumentację/specyfikację planowanych do
poniesienia w ramach operacji wszystkich kosztów
wraz z wyceną oparta na co najmniej 3 ofertach
cenowych
0 pkt – wnioskodawca nie przedstawił wszystkich
wymaganych prawomocnych decyzji
administracyjnych oraz nie przedstawił
szczegółowego opisu działań w projekcie i nie
posiada opracowanej dokumentacji/specyfikacji
planowanych do poniesienia w ramach operacji
kosztów opartych na co najmniej 3 ofertach
cenowych
0 pkt – operacja nie zakłada zastosowania
rozwiązań/działań związanych z wspieraniem
ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu
negatywnym zmianom klimatu

0-5

Weryfikowane na podstawie
wniosku oraz dokumentów
załączonych do niego.

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku, opisu realizacji
zaplanowanych do poniesienia
kosztów w zestawieniu rzeczowofinansowym oraz wskazania
konkretnych działań
proekologicznych.

2 pkt - operacja zakłada zastosowanie
rozwiązań/działań związanych z wspieraniem
ochrony środowiska i/lub przeciwdziałaniu
negatywnym zmianom klimatu
Preferuje się operacje z zakresu: kultury,
turystyki, rekreacji, sportu, promocji
obszaru lub zachowania dziedzictwa
lokalnego

0 pkt – operacja nie dotyczy wymienionego zakresu
3 pkt – operacja dotyczy wymienionego zakresu

0-3

Weryfikowane na podstawie
wniosku.

Preferuje się operacje ukierunkowane na
poprawę spójności i integracji społecznej
dla osób z grup defaworyzowanych

0 pkt – operacja nie jest skierowana dla osób z grup
defaworyzowanych
2 pkt – operacja jest skierowana dla osób z grup
defaworyzowanych

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku i biznesplanu w
szczególności poprzez opisanie i
wskazanie konkretnych działań

Załącznik do Uchwały nr 2/ZZ/2018 Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
z dnia 05.02.2018 r.

Realizacja wskaźników
produktu

Kryterium premiuje operacje, które
bezpośrednio przyczyniają się do
osiągnięcia wskaźników produktu

0 pkt. - Realizacja operacji spowoduje podniesienie
wskaźnika produktu przynajmniej o jedną jednostkę
miary

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku.

0-2

Weryfikowane na podstawie
wniosku oraz danych z GUS, stan z
dnia 30.06.2015 r.

0-3

Weryfikowane na podstawie
wniosku, rozliczeń końcowych,
pism zatwierdzających płatność
ostateczną końcowych lub innych
dokumentów potwierdzających
zrealizowanie projektów.

1 pkt. - Realizacja operacji spowoduje podniesienie
wskaźnika produktu o dwie jednostki miary

Miejsce realizacji operacji

Preferuje się operacje realizowane w
miejscowościach zamieszkałych przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców

Doświadczenie
wnioskodawcy

Wnioskodawca opisuje i dokumentuje
swoje doświadczenie w realizacji
projektów z udziałem funduszy UE

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie:
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji :

2 pkt. - Realizacja operacji spowoduje podniesienie
wskaźnika produktu o trzy lub więcej jednostek
miary
0 pkt – Operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. mieszkańców
1 pkt – Operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez 3-5 tys. mieszkańców
2 pkt – Operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkałej przez mniej niż 3 tys. mieszkańców
0 pkt – Wnioskodawca nie realizował projektów z
udziałem funduszy UE
1 pkt. – Wnioskodawca realizował 1 projekt z
udziałem funduszy UE
2 pkt. – Wnioskodawca realizował 2 projekty z
udziałem funduszy UE
3 pkt. – Wnioskodawca realizował 3 projekty lub
więcej z udziałem funduszy UE
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