Załącznik nr…. do Uchwały nr ….. Zarządu LGD z dnia …………

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
I.

Kryteria wyboru grantobiorców Zakres: zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru objętego
LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Kryteria podstawowe:

L.p.

1

2

3

Kryterium

Zasięg oddziaływania

Partnerstwo

Poziom zaangażowania i
wpływ na aktywizację
lokalnej społeczności

Opis

Preferuje się operacje o oddziaływaniu
szerszym , mające wpływ na więcej niż
jedną miejscowość. Operacja przewiduje
działania na obszarze

Preferuje operacje realizowane z
udziałem wielu partnerów z trzech
sektorów (społeczny, publiczny,
gospodarczy)

Ocenie podlega stopień zaangażowania
lokalnej społeczności w ramach złożonej
operacji. Preferowane będą operacje,

Źródło
weryfikacji

Punktacja
1 miejscowość
min. 2 lub więcej
miejscowości, jednak nie
więcej niż teren 1 gminy
co najmniej 3 gminy
co najmniej 5 gmin
cały obszar LSR (7 gmin)

5 pkt
7 pkt
10 pkt

brak partnerów

0 pkt

1-2 partnerów, w przypadku
dwóch partnerów każdy z
innego sektora

3 pkt

min. 3 partnerów i każdy z
innego sektora

5 pkt

brak zaangażowania/wpływu

0 pkt

0 pkt
2 pkt
Wniosek

Wniosek/deklaracja
współpracyzałącznik do
wniosku

Wniosek

1

które w największym stopniu angażują
lokalną społeczność w realizację
przedsięwzięcia (zespół projektowy,
wolontariusze)
Uwaga: nie dotyczy odbiorców projektu

4

niski poziom
zaangażowania/wpływu zaangażowano 0-5 osób

1 pkt

średni poziom
zaangażowania/wpływu zaangażowano 6-15 osób

2 pkt

wysoki poziom
zaangażowania/wpływu zaangażowano powyżej 15
osób

3 pkt

przyjęte w budżecie koszty,
stawki, honoraria, w tym ich
0 pkt
rodzaj i wysokość
nie są adekwatne do
zaplanowanych działań
Klarowność budżetu oraz Ocenie podlegać będzie to czy przyjęte w przyjęte w budżecie koszty,
stawki, honoraria, w tym ich
jego adekwatność do
budżecie koszty ich rodzaj i wysokość
rodzaj i wysokość są
3 pkt
zaplanowanych działań oraz są adekwatne do zaplanowanych działań.
adekwatne
w
średnim
stopniu
celów.
do zaplanowanych działań
przyjęte w budżecie koszty,
stawki, honoraria, w tym ich
rodzaj i wysokość są
5 pkt
adekwatne w wysokim
stopniu do zaplanowanych
działań
Maksymalna liczba punktów - 23 pkt- Wybrana operacja musi uzyskać no najmniej 13 pkt.

Wniosek

2

Kryteria premiujące:

L.p.

1

2

Kryterium

Udział i zaangażowanie
przedstawicieli grup
defaworyzowanych w
realizację projektu i/lub
defaworyzowani jako grupa
docelowa planowanych
działań

Powiązanie projektu z
innymi przedsięwzięciami
realizowanymi w ramach
LSR

Opis

Preferuje się projekty zakładające
zaangażowanie w realizację projektu
przedstawicieli grup defaworyzowanych.
Preferuje się również projekty
zakładające udział w grupie adresatów
przedstawicieli grup defaworyzowanych
tj.: - osoby młode (18-35 lat), - osoby 50
+, - kobiety.

Preferuje się powiązanie operacji z
innymi projektami realizowanymi w
ramach LSR od 2010 r.

Źródło weryfikacji

Punktacja

projekt nie zakłada
zaangażowania w realizację
projektu przedstawicieli grup
defaworyzowanych

0 pkt

adresaci/grupa docelowa
(min. 30 osób)

3 pkt

zaangażowani w realizację
projektu (min.5 osoby)

3 pkt

brak powiązań

0 pkt

powiązanie z jednym
projektem

1 pkt

powiązanie z dwoma
projektami

2 pkt

Wniosek

Wniosek/Dokumentacja
LGD „Zielone
Bieszczady”

3

3

powiązanie z trzema i więcej
projektami

3 pkt

wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa LGD na etapie
sporządzania wniosku

0 pkt

Preferowane będą operacje, których
wnioskodawcy w trakcie
wnioskodawca korzystał z
przygotowywania wniosku o przyznanie
indywidualnego doradztwa
pomocy korzystali ze wsparcia
LGD lub w bierze terenowym
oferowanego i realizowanego przez LGD
na etapie sporządzania
Udział w spotkaniach
w postaci szkoleń i/lub z doradztwa
wniosku
informacyjno-szkoleniowych
świadczonego w Biurze LGD lub w
i/lub w konsultacjach
biurze terenowym w celu efektywnego
indywidualnych w biurze
opracowania wniosku. Zasady
Wnioskodawca nie brał
LGD
skorzystania z doradztwa
udziału w spotkaniu
(nie wcześniej niż 3 miesiące indywidualnego reguluj: Załącznik nr
informacyjno- szkoleniowym
od złożenia wniosku)
5- Procedura określająca warunki,
organizowanym przez LGD
sposób i tryb udzielonego doradztwa
do Regulaminu Biura LGD „Zielone
Wnioskodawca brał udział w
Bieszczady”; dostępny na stronie
spotkaniu informacyjnowww.lgd-zielonebieszczady.pl zakładka
szkoleniowym
/dokumenty/.
organizowanym przez LGD

3 pkt

0 pkt

Dokumentacja
LGD - Karta
doradztwa
(Załącznik nr 2
do procedury
określającej warunki,
sposób i tryb
udzielonego
doradztwa); lista
obecności ze spotkania
informacyjnoszkoleniowego

1 pkt.

4

nie

4

6

0 pkt

Kryterium podyktowane jest dążeniem
Zgłoszenie propozycji
LGD do jak największego
zadania w procesie
zaangażowania mieszkańców w proces
przygotowania LSR budowania spójnej LSR. Wnioskodawca
zgłoszenie fiszki projektowej
uczestniczył w konsultacjach LSR
do bazy przedsięwzięć LSR
poprzez złożenie fiszki projektowej do
bazy przedsięwzięć LSR

Doświadczenie Grantobiorcy

Kryterium preferuje Grantobiorców
doświadczonych w realizacji projektów,
zapewniających sprawną i z dużym
prawdopodobieństwem skuteczną
realizację projektów. Wnioskodawca

Dokumentacja
LGD - fiszki, składane
na etapie
opracowywania LSR w
2015 r.

tak

2 pkt

brak zrealizowanych
projektów

0 pkt

Wniosek

5

musi dokonać krótkiego opisu
zrealizowanych i rozliczonych z
sukcesem projektów z podaniem tytułu
projektu, źródła dofinasowania,
celu/celów projektu, wartość projektu,
okresu realizacji, źródła dotacji.

1 i więcej zrealizowanych
projektów

2 pkt

Maksymalna liczba punktów pkt. 17

II Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”
Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji określa:
A. tryb uchwalania i zmiany kryteriów wyboru oraz wymogi odnośnie wnioskowania o zmianę kryterium wyboru;
B. tryb konsultowania kryteriów wyboru ze społecznością lokalną.
Ad. A
1) Kryteria wyboru operacji opracowuje Zarząd we współpracy z Grupą Roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.
2) Zgodnie ze Statutem LGD do kompetencji Zarządu należy uchwalanie i zmiana kryteriów wyboru:
§ 15 ust. 1 pkt 7 statutu:
opracowywanie LSR oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
aktualizacja LSR, przyjęcie i aktualizacja kryteriów wyboru operacji lub grantobiorców oraz opracowywanie i przyjmowanie innych
wymaganych przepisami PROW dokumentów, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, w tym odpowiednich procedur.
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3) Uchwały dotyczące przyjmowania i zmian kryteriów wyboru podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
4) Zmiany kryteriów wyboru mogą być dokonywane jedynie na wniosek:
- minimum 1/ 3 członków LGD,
- minimum 1/ 3 członków Rady,
- minimum 1/ 3 członków Grupy Roboczej, na podstawie wniosków z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Zarządu LGD.
5) Zmiana kryteriów wyboru wymaga uzyskania zgody SW.
6) Zarząd LGD rozpatruje wnioski dotyczące zmiany kryteriów oraz przeprowadza konsultacje społeczne. W tym celu przeprowadza konsultacje
społeczne oraz prosi o opinię Grupę Roboczą ds. LSR.
Ad. B
1) Konsultacje społeczne odbywają się poprzez zamieszczenie propozycji zmiany kryteriów wraz z komentarzem dotyczącym powodu zmiany i jej
planowanych skutków oraz Formularza zmian kryteriów na stronie internetowej LGD na minimum 5 dni.
2) Zarząd w konsultacji z Grupą Roboczą ds. LSR rozpatruje proponowane w konsultacjach społecznych zmiany kryteriów. Grupa Robocza ds. LSR
wydaje opinię dotyczącą wypracowanych zmian kryteriów w wyniku której Zarząd podejmuje uchwałę o zmianie (aktualizacji) przyjętych
wcześniej kryteriów wyboru. Warunkiem zmiany kryterium wyboru jest utrzymanie poniższych zasad obowiązujących kryteria:
I Kryteria wyboru są:
1) obiektywne,
2) niedyskryminujące,
3) przejrzyste,
4) powiązane z diagnozą obszaru,
5) bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i
rezultatu,
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6) mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie
tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego
uzasadnienia przyznanej liczby punktów,
7) kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości,
8) dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum –
maksimum,
9) zasady ustalania lub zmiany kryteriów są przejrzyste.

II. Kryteria wyboru premiują operacje:
- generujące nowe miejsca pracy;
- innowacyjne;
- przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu;
- realizowane przez podmioty zakładające i rozwijające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny –
wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);
- ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.
- w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach, tj. dodatkowy wkład własny.

3) W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian, a Biuro
LGD przygotuje uaktualnione karty oceny.
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Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru w formie tabelarycznej
Lp.

Nazwa etapu

Osoba odpowiedzialna

Używany dokument

Adresat / II strona czynności

1

Zgłoszenie wniosku o zmianę
lokalnych kryteriów wyboru

Członkowie Rady,
Członkowie Grupy
Roboczej, Zarząd LGD,
członkowie LGD

Wniosek

Zarząd

2

Przygotowanie projektu uchwały w
sprawie zmian w lokalnych kryteriach
wyboru

Prezes Zarządu

Projekt uchwały

Zarząd

3

Konsultacje społeczne propozycji
zmian kryteriów

Prezes Zarządu

formularz uwag/zmian do
kryteriów

społeczność LGD,
Grupa Robocza ds. LSR

4

Przyjęcie/odrzucenie projektu uchwały

Zarząd

Uchwała Zarządu

Zarząd

5

Przygotowanie nowych kart oceny w
oparciu o wprowadzone zmiany

Biuro LGD

Karty oceny lokalnych
kryteriów wyboru

Rada
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