Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
CEL OGÓLNY NUMER 2 :

2. Wzrost satysfakcji mieszkańców i turystów z poprawy dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego na obszarze LSR do 2023
roku

CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 2.1.

2.1. Zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE:
numer
kryteri
um

4

Kryteria

Typ Wnioskodawcy maksymalnie 5 pkt

Inwestycje w turystykę i rekreację
LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie kryterium z
diagnozą

Powiązanie kryterium ze
wskaźnikami

Warunek uprawniający do uzyskania punktu lub
punktów uważa się za spełniony, jeśli z wniosku o
dofinansowanie wraz z załącznikami lub z
dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę
jednoznacznie wynika, iż Wnioskodawca należy
a) Wnioskodawca należy do sektora ekonomii
do określonej kategorii objętej preferencją.
społecznej i przedsiębiorczości społecznej - 5 pkt
Definicja sektora ekonomii społecznej i
przedsiębiorczości społecznej zgodna z Krajowym
b) Wnioskodawca jest osobą bezrobotną - 1 pkt
Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej
(Monitor Polski z 24 września 2014 r. poz. 811).
c) Wnioskodawca jest osobą długotrwale
1. Kryterium mierzalne - ilość punktów przypisana do konkretnych cech
Definicja osoby bezrobotnej i długotrwale
bezrobotną - 1 pkt
Wnioskodawcy
Kryterium ściśle powiązane z celami LSR
bezrobotnej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia W diagnozie wskazano konieczność
2. Ilość punktów przyznawana na podstawie informacji deklarowanych
w zakresie włączenia społecznego grup
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach uwzględnienia szczególnego wsparcia
d) Wnioskodawca jest osobą w wieku do 30 roku we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz w dokumentach
defaworyzowanych i zmniejszenia
rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. dla osób z grup defaworyzowanych, a
życia - 1 pkt
niezbędnych do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w
bezrobocia, wprowadzenie kryterium
zm.)
także przewidziano konieczność
LSR.
pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych
Za kobietę pozostającą bez zatrudnienia uznaje
wspierania rozwoju podmiotów
e) Wnioskodawca jest osobą w wieku powyżej 50
wskaźników dotyczących trwałych miejsc
się osobę bezrobotną zgodnie z ustawą z dnia 20
ekonomii społecznej.
roku życia - 1 pkt
3. Punkty mogą się sumować z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba
pracy na obszarach wiejskich.
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
punktów wynosi 5.
instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz.
f) Wnioskodawca jest kobietą pozostającą bez
1001 z późn. zm.) lub osobę bierną zawodowo,
zatrudnienia - 1 pkt
tzn. osobę, która w danej chwili nie tworzy
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest
g) Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną - 1
bezrobotna).
pkt
Definicja osoby niepełnosprawnej zgodnie z
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721
z późn. zm.)
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numer
kryteri
um

5

6

Kryteria

Ochrona środowiska lub
klimatu - maksymalnie 3
punkty

Miejsce realizacji operacji
- maksymalnie 6 punktów

Uszczegółowienie

a) opis operacji nie wskazuje jednoznacznie na
zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu - 0 punktów
b) opis operacji wskazuje jednoznacznie na
zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu - 3 punkty

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie kryterium z
diagnozą

Powiązanie kryterium ze
wskaźnikami

1. Kryterium jakościowe - ilość punktów przyznawana na podstawie
opisu operacji w odniesieniu do zastosowania rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu.

Jest to jedno z obligatoryjnych kryteriów
Kryterium premiuje operacje
premiujących w ramach realizacji
przyczyniające się do zachowania
Ocenę operacji należy dokonać przy
operacji finansowanych w ramach
silnej strony obszaru LGD wskazanej w
uwzględnieniu definicji ochrony środowiska lub
poddziałania 19.2 Wdrażanie operacji w
diagnozie. Wpływa na zachowanie
klimatu rozumianej jako działania z zakresu
ramach strategii rozwoju lokalnego
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji deklarowanych we
atrakcyjnych walorów krajobrazoworecyklingu odpadów, odnawialnych źródeł
kierowanego przez społeczność PROW
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz w dokumentach
przyrodniczych, które to potwierdzone
energii, gospodarki wodno-ściekowej lub
2014-2020. Ściśle powiązane z celami
niezbędnych do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w
są ochroną prawną na 42%-ach
wpływających na oszczędność energii lub emisję
LSR -wpływa na osiągnięcie wskaźników
LSR.
obszaru LSR. Wymóg spełnienia
szkodliwych substancji.
produktu i rezultatu w zakresie
kryterium przyczynia się tym samym
rozwiązań sprzyjających ochronie
3. Członek Rady ds. wyboru projektów każdorazowo zobligowany jest do
do realizacji założeń LSR wynikających
środowiska.
pisemnego uzasadnienia ilości przyznanych punktów.
z diagnozy.

1. Kryterium mierzalne.
a) operacja będzie realizowana w miejscowości
2. Ilość przyznanych punktów ustalana będzie na podstawie liczebności
liczącej 5 tysięcy i więcej mieszkańców - 0 punktów
mieszkańców miejscowości według stanu na dzień 31 grudnia roku
1. Ilość mieszkańców ustalana na podstawie
poprzedzającego rok złożenia wniosku, stanowiących siedzibę/miejsce
wynikowych informacji statystycznych
b) operacja będzie realizowana w miejscowości
zamieszkania wnioskodawcy.
ogłaszanych, udostępnianych lub
liczącej od 3000 do 4999 mieszkańców - 2 punkty 3. Za siedzibę / miejsce zamieszkania uznaje się miejscowość podaną w
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o
dokumentach rejestrowych podmiotu (np. KRS, CEIDG) / dokumentach
statystyce publicznej.
c) operacja będzie realizowana w miejscowości potwierdzających miejsce zamieszkania osoby albo miejscowość podaną
liczącej od 1001 do 3000 mieszkańców - 4 punkty
jako adres zarejestrowanego biura, filii, oddziału lub dodatkowego
2. W ramach dokumentacji konkursowej należy
miejsca wykonywania działalności, o ile jest to adres wskazany jako
archiwizować informacje statystyczne, na
d) operacja będzie realizowana w miejscowości
miejsce realizacji operacji.
podstawie których dokonana została ocena tego
liczącej do 1000 mieszkańców - 6 punktów
4. Jest to jedno z obowiązkowych do stosowania kryteriów w przypadku
kryterium.
operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
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Diagnoza obszaru LGD wskazała na
konieczność stymulowania rozwoju
obszarów małych miejscowości,
zwykle o charakterze rolniczym.
Kryterium premiuje inicjatywy
realizowane w małych
miejscowościach.

Kryterium ściśle powiązane z celami LSR.
Wpływa na realizację wskaźników
produktu i rezultatu w zakresie ilości
operacji realizowanych na obszarach
małych miejscowości - zarówno w
kontekście tworzenia miejsca pracy,
rozwoju przedsiębiorczości jak i realizacji
inicjatyw wpływających na stan
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

numer
kryteri
um

Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie kryterium z
diagnozą

Powiązanie kryterium ze
wskaźnikami

a) deklarowany wkład własny jest równy
minimalnemu wymaganemu dla przedsięwzięcia 0 punktów
1. Ilość przyznanych punktów uzależniona jest od
zaangażowania wkładu własnego wnioskodawcy
w realizację operacji.

b) deklarowany wkład własny jest wyższy od
wymaganego minimum o nie więcej niż 5% całej
wartości operacji - 1 punkt

Wkład własny
wnioskodawcy maksymalnie 8 punktów

c) deklarowany wkład własny jest wyższy od
wymaganego minimum i mieści się w przedziale
5,01% do 10% powyżej wymaganego minimum
liczonego dla całej wartości operacji - 3 punkty
d) deklarowany wkład własny jest wyższy od
wymaganego minimum i mieści się w przedziale
10,01% do 20% powyżej wymaganego minimum
liczonego dla całej wartości operacji - 5 punkty

1. Kryterium mierzalne.
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji deklarowanych we
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz w dokumentach
niezbędnych do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w
LSR.

Diagnoza obszaru LGD wykazała
Kryterium ściśle powiązane ze
mnogość oczekiwań społecznych oraz
wskaźnikami rezultatu i produktu
konieczność realizacji wielu działań i
określonymi w LSR - premiowanie
przedsięwzięć celem prawidłowego i
większego wkładu własnego wpływać ma
zrównoważonego rozwoju obszaru.
na osiągnięcie większej ilości
Kryterium powiązane jest z diagnozą 3. Wymagany wkład własny należy porównać z
wskaźników niż przy wkładzie własnym
jego zastosowanie ma na celu
wykazanym we wniosku o dofinansowanie wraz z
zgodnym z minimalnym wymaganym.
realizację większej ilości operacji.
załącznikami. Rozbieżność procentowa pomiędzy
wartościami wskazuje na ilość punktów.
2. Przyznanie punktów poprzedzone musi być
bezwzględnie odniesieniem deklarowanego
wkładu własnego w stosunku do wymaganego
minimum w ramach ogłoszonego konkursu.

e) deklarowany wkład własny jest wyższy od
wymaganego minimum i wynosi więcej niż 20%
powyżej wymaganego minimum liczonego dla
całej wartości operacji - 8 punkty

8

a) operacja nie ma charakteru innowacyjnego - 0
punktów

Innowacyjność maksymalnie 8 punktów

1. Kryterium jakościowe - ilość punktów przyznawana na podstawie
opisu operacji odnoszącego się do innowacyjności.

Ocenę operacji należy dokonać przy
uwzględnieniu definicji innowacyjności
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji podawanych i
rozumianej jako wdrożenie nowego na obszarze
deklarowanych we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz
b) operacja jest innowacyjna na poziomie 1 gminy LGD lub znacząco ulepszonego produktu, usługi,
w dokumentach niezbędnych do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru
3 punkty
procesu, organizacji lub nowego sposobu
określonych w LSR.
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących
c) operacja jest innowacyjna na poziomie obszaru
lokalnych zasobów przyrodniczych,
3. Członek Rady ds. wyboru projektów każdorazowo zobligowany jest do
LGD - 8 punktów
historycznych, kulturowych lub społecznych
pisemnego uzasadnienie ilości przyznanych punktów, w zakresie
innowacyjnego charaktery operacji oraz obszaru jej oddziaływania.

9
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Jest to jedno z obligatoryjnych kryteriów
premiujących w ramach realizacji
Diagnoza LSR wykazała iż konieczne
operacji finansowanych w ramach
jest stymulowanie innowacyjnego
poddziałania 19.2 Wdrażanie operacji w
rozwoju obszarów małych
ramach strategii rozwoju lokalnego
miejscowości. Kryterium premiujące kierowanego przez społeczność PROW
wpływa na realizację wizji rozwoju
2014-2020. Kryterium ściśle odnosi się
LGD.
do wskaźników LSR - wpływa na
osiągnięcie wskaźników w zakresie ilości
operacji o charakterze innowacyjnym.

numer
kryteri
um

Kryteria

Uszczegółowienie

a) podstawową grupą docelową operacji będą
mieszkańcy 1 miejscowości - 0 punktów

Obszar oddziaływania
operacji - maksymalnie 4
punkty

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie kryterium z
diagnozą

Powiązanie kryterium ze
wskaźnikami

1. Kryterium jakościowe - ilość punktów przyznawana na podstawie
opisu operacji odnoszących się do obszaru oddziaływania operacji.

Ocenę operacji należy przeprowadzić poprzez
zweryfikowanie zapisów dotyczących
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji podawanych i
podstawowej grupy docelowej, tj. takiej, która Diagnoza LSR wskazała na konieczność
b) podstawową grupą docelową operacji będą
deklarowanych we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz
przeważa liczebnie lub takiej, dzięki której
kompleksowego rozwoju obszaru,
mieszkańcy całej gminy - 1 punkt
w dokumentach niezbędnych do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru
uzyskane będą przeważające źródła przychodów która ma wpływać na spójność działań
określonych w LSR.
Obligatoryjnie do oceny uwzględnione są tylko
i oferowanych usług.
c) podstawową grupą docelową operacji będą
miejscowości terytorialnie wchodzące w skład
mieszkańcy obszaru LGD (co najmniej dwie gminy) - 3. Członek Rady ds. wyboru projektów każdorazowo zobligowany jest do
gmin należących do LGD Krajna nad Notecią.
4 punkty
pisemnego uzasadnienie ilości przyznanych punktów, w zakresie obszaru
oddziaływania operacji

Kryterium ściśle powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i produktu
określonymi w LSR - premiowanie
operacji mającej większy zasięg
oddziaływania wpływa na wzrost
wskaźników odnoszących się do liczby
osób korzystających z danej operacji

10
a) Wnioskodawca nie udokumentował realizacji
projektów dofinansowanych ze źródeł
zewnętrznych - 0 punktów

17

18

Doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów
dofinansowanych ze
źródeł zewnętrznych
unijnych lub krajowych maksymalnie 6 punktów

Uczestnictwo w
doradztwie oferowanych
przez biuro LGD maksymalnie 5 punktów

b) wnioskodawca udokumentował realizację 1
projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych
- 2 punkty
c) wnioskodawca udokumentował realizację 2
projektów dofinansowanych ze źródeł
zewnętrznych - 4 punkty

1. Kryterium mierzalne.
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji deklarowanych we
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz w dokumentach
niezbędnych do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w
LSR.

d) wnioskodawca udokumentował realizację 3 lub
więcej projektów dofinansowanych ze źródeł
zewnętrznych - 6 punktów

a) wnioskodawca nie uczestniczył w doradztwie
oferowanym przez biuro LGD przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie - 0 punktów
b) wnioskodawca uczestniczył w doradztwie
oferowanym przez biuro LGD przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie - 5 punktów

1. Kryterium mierzalne.
2. Punkty przyznawane na podstawie wykazu osób korzystających z
doradztwa oferowanego przez biuro LGD - punkt przyznany jeśli
wnioskodawca uczestniczył w doradztwie w okresie 6 miesięcy przed
terminem rozpoczęcia naboru wniosków.
3. W ramach dokumentacji konkursowej należy archiwizować wykaz
osób korzystających z doradztwa oferowanego przez biuro LGD, na
podstawie którego dokonana została ocena tego kryterium.
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1. W ramach dokumentów niezbędnych do
ustalenia spełnienia kryteriów wyboru
Kryterium ściśle powiązane ze
Diagnoza LSR wskazuje na konieczność
określonych w LSR wnioskodawca zobowiązany
wskaźnikami rezultatu i produktu
wsparcia podmiotów działających na
jest do przedstawienia informacji odnoszącej się
określonymi w LSR - premiowanie
obszarze LSR, które mogą znaczącą
do doświadczenia w realizacji projektów.
podmiotów posiadających
przyczyniać się do rozwoju LSR z uwagi
doświadczenie w realizacji projektów
na ugruntowaną pozycję oraz
2. Informacja ta zawiera minimum takie dane jak:
przy dofinansowaniu zewnętrznym daje
posiadane doświadczenie. Kryterium
- nazwę podmiotu realizującego dany projekt,
szansę pozytywnego zrealizowania
premiuje działające podmioty
- ramy czasowe realizacji projektu,
operacji. Tym samym ograniczy ryzyko
posiadające doświadczenie w realizacji
- wartość całkowitą projektu,
nieosiagnięcia zakładanych wskaźników
projektów.
- wysokość pozyskanych środków zewnętrznych,
na przyjętym poziomie.
- źródło finansowania

Kryterium ściśle powiązane ze
Diagnoza LSR wskazuje na konieczność
wskaźnikami rezultatu i produktu
aktywizacji mieszkańców i
określonymi w LSR - premiowanie
W ramach dokumentów niezbędnych do
podnoszenia ich kompetencji i
podmiotów korzystających z doradztwa
ustalenia spełnienia kryterium w zakresie
umiejętności. Doradztwo w zakresie
oferowanego przez biuro LGD daje
uczestnictwa w doradztwie zweryfikowane
aplikowania o środki zewnętrzne
realną pewność rzetelności i
zostaną zarówno zapisy we wniosku o
będzie bezpośrednio realizowało
prawidłowości przygotowania wniosku,
dofinansowanie, jak również dokumentacja biura
zapisy LSR o wzroście ilości operacji
co przekładać się będzie na
LGD.
dofinansowanych ze środków
zrealizowanie operacji i osiągnięcie
zewnętrznych.
wskaźników przewidzianych dla danego
typu operacji.

numer
kryteri
um

19

Kryteria

Udostępnienie obiektu maksymalnie 5 punktów

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

1. Kryterium jakościowe - ilość punktów przyznawana na podstawie
opisu operacji odnoszącego się do zastosowanych rozwiązań związanych
a) Operacja nie zakłada powszechnej dostępności
z udostępnianiem obiektu.
społeczeństwa do powstałego produktu - 0
punktów
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji deklarowanych we
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz w dokumentach
b)projekt przewiduje udostępnienie dla
niezbędnych do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w
społeczeństwa i oznakowanie obiektu - 3 punkty
LSR.
c) obiekt powstały w wyniku realizacji operacji jest
3. Członek Rady ds. wyboru projektów każdorazowo zobligowany jest do
udostępniony, oznakowany i nie ma barier
pisemnego uzasadnienia ilości przyznanych punktów, w zakresie oceny
architektonicznych - jest dostępny dla osób
dostępności obiektu..
niepełnosprawnych - 5 punktów

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Ogólnodostępność do produktów realizacji
operacji rozumiana jest jako dostępność dla
wszystkich. Dopuszcza się wskazanie ram
czasowych korzystania z efektów realizacji
operacji, niemniej niż 10 godzin tygodniowo.

Powiązanie kryterium z
diagnozą

Powiązanie kryterium ze
wskaźnikami

Kryterium ściśle powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i produktu
Diagnoza LSR wskazuje na konieczność
określonymi w LSR - premiowanie
realizacji operacji z efektów której
operacji ogólnodostępnych wpływa na
będzie można korzystać powszechnie.
wzrost atrakcyjności oferty turystycznej,
Kryterium wypełnia zapisy diagnozy o
większą atrakcyjność terenu, wzrost
uwzględnieniu potrzeb osób z grupy
ilości turystów. Jednocześnie premiuje
defaworyzowanej jaką są osoby
operacje skierowane do grupy
niepełnosprawne.
defaworyzowanej jaką są osoby
niepełnosprawne.

4.Kryterium rozłączne - wartości punktowe nie sumują się.

maksymalna liczba punktów*
minimalna wymagana liczba
punktów

45
11

* Wskazana maksymalna liczba punktów została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Uchwałą 7/2016 z dn. 04.10.2016 r. i zawiera omyłkę
rachunkową. Prawidłowa wartość sumy punktów za wszystkie kryteria wynosi 50.
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