Kryteria Wyboru
Kryteria dostępu (warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia):
Operacja realizuje przynajmniej 1 cel ogólny, 1 cel szczegółowy i wpisuje się co najmniej
w 1 przedsięwzięcie LSR .
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią cele i przedsięwzięcia LSR, a zakres i cele
operacji potwierdzają adekwatność wskazanych celów i przedsięwzięć.
Operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 1 wskaźnika produktu, przynajmniej
1 wskaźnika rezultatu oraz przynajmniej 1 wskaźnika oddziaływania LSR.
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią wskaźniki LSR, a zakres i cele operacji
potwierdzają adekwatność wskazanych wskaźników.
Operacja generuje przynajmniej 1 nowe miejsce pracy (kryterium dostępu dla operacji
polegających na podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej.
Kryteria fakultatywne:
1

Szanse zrealizowania operacji

2 pkt

Operacja realizowana jest przez podmiot doświadczony w dotyczącym operacji
obszarze merytorycznym, a opis operacji wskazuje na jej spójność, logiczność
i wykonalność.
2
2a
2b
3

Operacja generuje nowe miejsca pracy
W rezultacie realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy
1 pkt
W rezultacie realizacji operacji powstanie więcej niż 1miejsce pracy
3 pkt
Wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną
w PROW 2014-2020 lub PO RiM 2014-2020
Udział % dotacji ze środków PROW w ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych
operacji jest niższy niż wartości określone przez odpowiednie rozporządzenie.

3a
3b
3c
4

od 5% do 10% włącznie
1 pkt
powyżej 10% do 20% włącznie
2 pkt
powyżej 20%
3 pkt
Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb jednej z grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.
Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy
uzyskają w jej rezultacie zatrudnienie lub znacząco zwiększą swoje szanse na
zatrudnienie (np. uzyskają konkretne kwalifikacje) lub rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Przedstawiciele innych grup defaworyzowanych są uczestnikami
1

działań planowanych w ramach operacji lub odnoszą bezpośrednie korzyści z ich
realizacji.
4a

Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy 2 pkt
uzyskają w jej rezultacie zatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej

4b

Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy 1 pkt
w jej rezultacie zwiększą swoje szanse na zatrudnienie
Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy 1 pkt
defaworyzowanej z innego niż dostęp do rynku pracy względu, określonej
w LSR

5

Przedstawiciele grup defaworyzowanych są uczestnikami działań planowanych
w ramach operacji lub odnoszą bezpośrednie korzyści z ich realizacji.
6

Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter

1 pkt

Operacja w innowacyjny sposób (stanowiąc innowację społeczną, organizacyjną,
marketingową lub technologiczną) przyczynia się do rozwiązywania problemów
lub zaspokajania potrzeb zidentyfikowanych w LSR (patrz definicja
innowacyjności poniżej tabeli)
7

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 2 pkt
środowiska lub klimatu
W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie sprzyjające ochronie
środowiska lub klimatu, bądź operacja będzie służyć rozwojowi niskoemisyjnej
gospodarki (np. transportu rowerowego, transportu zbiorowego itp.)

8

Operacja dotyczy założenia działalności, której podstawę będą stanowiły 2 pkt
lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią
rozwoju)
Kryterium ma wspierać rozwój/zachowanie lokalnego rolnictwa, które cechują
duże rozdrobnienie i niekorzystne warunki dla produkcji.

9

Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 1 pkt
realizowana jest w miejscowości/-ach zamieszkałej/-ych przez mniej niż
5.000 mieszkańców
Kryterium ma za zadanie wspierać rozwój bardziej peryferyjnych obszarów
o ograniczonej ofercie kulturalno-rekreacyjnej

10

Operacja realizowana jest przez podmiot istniejący nie dłużej niż 24 2 pkt
miesiące, a wartość wsparcia nie przekracza 5000 zł - (dotyczy projektów
grantowych)
2

Kryterium ma za cel aktywizację młodych organizacji, które z powodu braku
doświadczenia mają trudny dostęp do środków zewnętrznych
11

Operacja jest realizowana przez podmiot
w rozwijaniu działalności LGD (max 6 pkt):

aktywnie

uczestniczący

11a
11b
11c
12

udział w ostatnim WZC
udział w szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych
aktywna praca na rzecz LGD (przygotowanie, udział itd. w targach, festiwalach itp.)
Kompletność wniosku

1 pkt
2 pkt
3 pkt
2 pkt

Wniosek jest poprawnie wypełniony i zawiera wszystkie wymagane załączniki
13

Konsultowanie projektu

3 pkt

Wniosek był konsultowany osobiście w Biurze LGD co najmniej 2 razy (przed i w
trakcie ogłoszonego konkursu) i wpisuje się w strategię, dokumentują to fiszki
projektowe.
14

Operacja jest realizowana przez podmiot sektora rybackiego obszaru LGD

3 pkt

15

Operacja służy rozwojowi sektora rybackiego obszaru LGD

2 pkt

Operacja przyczynia się do wzrostu lub utrzymania poziomu zatrudnienia w
sektorze lub/i zwiększenia opłacalności działalności rybackiej lub/i tworzy
zatrudnionym w sektorze dodatkowe źródła dochodów lub/i podnosi kwalifikacje
osób zatrudnionych w sektorze
16

Operacja służy promocji sektora rybackiego obszaru LGD

1 pkt

Operacja propaguje rybackie dziedzictwo kulturowe na obszarze LGD lub/i
propaguje znaczenie rybactwa dla gospodarki, ochrony środowiska i rozwoju
społecznego obszaru LGD
Maksymalnie 36 pkt
Innowacyjność operacji oznacza zastosowanie metod, środków, technologii
niestosowanych dotychczas lub stosowanych jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) na
obszarze LGD lub adresowanie operacji do grupy docelowej nie będącej lub będącej
jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) adresatem analogicznych działań.
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