Załącznik nr 11
Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD „Dolina Stobrawy”

1.
a)

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
podejmowanie działalności gospodarczej

Lp.
1

Kryterium lokalne
Innowacyjność projektu

Opis / potencjalne oddziaływanie
Preferuje projekty innowacyjne,
na terenie LGD.
„Innowacja (innovation) to wdrożenie
nowego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu, nowej metody marketingowej lub
nowej metody organizacyjnej w praktyce
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub
stosunkach z otoczeniem.”1

Waga

2

Wnioskodawca jest kobietą

Preferuje się wnioskodawców kobiety, jako
grupę defaworyzowaną, mające większe
problemy na rynku pracy.
Kryterium mierzalne.

1

 tak – 2pkt.
 nie – 0 pkt

3

Wnioskodawca jest kobietą
posiadającą dzieci do 3 lat

1

 tak – 2pkt.
 nie – 0 pkt

4

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną

Preferuje się wnioskodawców kobiety,
posiadające dzieci do 3 lat, jako grupę
defaworyzowaną, mające większe problemy
na rynku pracy.
Kryterium mierzalne.
Preferuje się projekty realizowane przez osoby
bezrobotne, jako grupę defaworyzowaną w
kontekście dostępu do rynku pracy.
Kryterium mierzalne.

1

 tak – 2pkt.
 nie – 0 pkt

5

Wnioskodawca jest w wieku poniżej
35 lat

Preferuje się wnioskodawców z grupy
wiekowej poniżej 35 lat, mających większe
problemy na rynku pracy, określonej w LSR

1

 tak – 2 pkt.
 nie – 0 pkt

2

Punkty
 Projekt innowacyjny na terenie
LGD – 2 pkt

jako grupa de faworyzowana.
Kryterium mierzalne.

6

7

8

Stopień wykorzystania lokalnych
zasobów w projekcie

Preferuje projekty wykorzystujące lokalna
historię, tradycję, kulturę, walory
przyrodnicze.

Doradztwo

Preferowane są projekty, których
wnioskodawcy : wzięli udział w spotkaniu
informacyjno szkoleniowym, szkoleniu z
przedsiębiorczości oraz skorzystali z
doradztwa w biurze LGD.

Wielkość miejscowości

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

Minimalna wymagana liczba punktów: 9

1.
b)
Lp.

1

2

1

W projekcie wykorzystuje się lokalne
walory:

 Przyrodnicze – 1 pkt
 Kulturowe – 1 pkt
 Historyczne – 1 pkt

Wnioskodawca
brał udział w
2
spotkaniu informacyjnoszkoleniowym – 1 pkt
 Wnioskodawca brał udział w z
przedsiębiorczości – 1 pkt
 Wnioskodawca skorzystał z
doradztwa w biurze LGD nie
później niż 5 dni przed
zakończeniem naboru. – 1 pkt.
1
 Miejscowość jest mniejsza niż 5
tys. mieszkańców – 2 pkt.
 Miejscowość ma 5 tys. i więcej
mieszkańców – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 23

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
rozwijanie działalności gospodarczej
Kryterium lokalne
dotyczące osoby
fizycznej
Operacja jest połączona z
podnoszeniem
kompetencji.

Kryterium lokalne dotyczące
osoby prawnej

Opis / potencjalne oddziaływanie

Operacja jest połączona z
podnoszeniem kompetencji.

Innowacyjność projektu

Innowacyjność projektu.

Preferuje się operacje kompleksowe.
Wzrost kompetencji zawodowych daje
większe szanse trwałości efektu.
Kryterium obiektywne i mierzalne.
Preferuje projekty innowacyjne,

Waga

Punkty

2

 tak – 3 pkt.
 nie – 0 pkt

2

 Projekt innowacyjny na

terenie LGD – 2 pkt

na terenie LGD.
„Innowacja (innovation) to wdrożenie
nowego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu, nowej metody marketingowej
lub nowej metody organizacyjnej w
praktyce gospodarczej, organizacji
miejsca pracy lub stosunkach z
otoczeniem.”1
3

Wnioskodawca jest
kobietą

We władzach wnioskodawcy co
najmniej 50% stanowią kobiety.

Preferuje się wnioskodawców kobiety,
jako grupę defaworyzowaną, mające
większe problemy na rynku pracy.

1

 tak – 2pkt.
 nie – 0 pkt

1

 tak – 2pkt.
 nie – 0 pkt.

1

 tak – 2 pkt.
 nie – 0 pkt.

Kryterium mierzalne. Kryterium
adekwatne do diagnozy.
4

Wnioskodawca jest
kobietą posiadającą dzieci
do 3 lat

Wnioskodawca zatrudnia nie
więcej niż 5 osób.

Preferuje się wnioskodawców kobiety,
posiadające dzieci do 3 lat, jako grupę
defaworyzowaną, mające większe
problemy na rynku pracy.
Preferuje się osoby prawne zatrudniające
mniej pracowników, jako rozwijające się
podmioty.
Kryterium mierzalne. Kryterium
adekwatne do diagnozy.

5

Wnioskodawca jest w
wieku poniżej 35 lat

Wnioskodawca działa nie dłużej
niż 3 lata

Preferuje się wnioskodawców z grupy
wiekowej poniżej 35 lat, mających
większe problemy na rynku pracy,
określonej w LSR jako grupa de
faworyzowana.
Preferuje się osoby prawne działające
krócej, jako rozwijające się podmioty.
Kryterium mierzalne. Kryterium

adekwatne do diagnozy.
6

7

Czy efektem realizacji
operacji będzie
utworzenie więcej niż
jednego miejsca pracy?
Realizacja operacji ma
wpływ na sytuację grupy
defaworyzowej na
obszarze poprzez
zatrudnienie.

Czy efektem realizacji operacji
będzie utworzenie więcej niż
jednego miejsca pracy?

Kryterium umożliwiające osiąganie
celów i wskaźników LSR.

2

 tak – 2 pkt.
 nie – 0 pkt.

Realizacja operacji ma wpływ na
sytuację grupy defaworyzowej na
obszarze poprzez zatrudnienie.

Preferowane będą operacje mające
wpływ na sytuacje grup
defaworyzowanych.

2

 tak – 2 pkt.
 nie – 0 pkt.

2

 Wnioskodawca
zastosował preferowane
rozwiązanie i stanowi
ono powyżej 10%
budżetu projektu – 2 pkt
 Wnioskodawca
zastosował preferowane
rozwiązanie i stanowi
ono powyżej 5% do 10%
budżetu projektu – 1 pkt

Przez wpływ rozumiemy stworzenie
poprzez operację miejsca pracy dla
przedstawiciela grupy defaworyzowanej.
Kryterium adekwatne do diagnozy.

8

9

Ochrona środowiska i
przeciwdziałanie
zmianom klimatu.

Intensywność wsparcia

Ochrona środowiska i
przeciwdziałanie zmianom
klimatu.

Intensywność wsparcia

Preferuje projekty stosujące rozwiązania
przyczyniające się do ochrony
środowiska i przeciwdziałaniu zmianom
klimatu

Preferuje projekty, w których
przewidziano mniejszą intensywność
wsparcia niż przewidziana w warunkach
dostępu

1

 Wnioskodawca nie
zastosował preferowana
rozwiązani lub stanowi
ono do 5% budżetu
projektu - 0 pkt.
 Wnioskodawca
wnioskuje o kwotę do
100 tyś zł – 2 pkt.
 Wnioskodawca

wnioskuje kwotę do 150
tyś zł – 1 pkt.
 Wnioskodawca
wnioskuje kwotę
powyżej 150 tyś zł – 0
pkt.

10

Doradztwo

Doradztwo

11

Wielkość miejscowości

Wielkość miejscowości

Preferowane są projekty, których
wnioskodawcy : wzięli udział w
spotkaniu informacyjno szkoleniowym
oraz skorzystali z doradztwa w biurze
LGD.

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

Minimalna wymagana liczba punktów: 14

 Wnioskodawca brał
udział w spotkaniu
informacyjnoszkoleniowym – 1 pkt
 Wnioskodawca
skorzystał z doradztwa w
biurze LGD nie później
niż 5 dni przed
zakończeniem naboru. –
1 pkt.

Miejscowość jest
1
mniejsza niż 5 tys.
mieszkańców – 2 pkt.
 Miejscowość ma 5 tys. i
więcej mieszkańców – 0
pkt.
Maksymalna liczba punktów: 36

2

Pozostałe zakresy operacji i operacje własne:
Lp.
1

Kryterium lokalne
Innowacyjność projektu

Opis / potencjalne oddziaływanie
Preferuje projekty innowacyjne,
na terenie LGD.
„Innowacja (innovation) to wdrożenie
nowego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu, nowej metody marketingowej
lub nowej metody organizacyjnej w
praktyce gospodarczej, organizacji
miejsca pracy lub stosunkach z

Waga
1

Punkty
 Projekt innowacyjny na
terenie LGD – 2 pkt

otoczeniem.”1
2

3

Czy efektem realizacji
operacji będzie
utworzenie miejsca
pracy?

Kryterium umożliwiające osiąganie
celów i wskaźników LSR.

Realizacja operacji ma
wpływ na sytuację grupy
defaworyzowanej na
obszarze .

Preferowane będą operacje mające
wpływ na sytuacje grup
defaworyzowanych.

1

 tak – 2 pkt.
 nie – 0 pkt.

1

 tak – 2 pkt.
 nie – 0 pkt.

2

 Wnioskodawca
zastosował preferowane
rozwiązanie i stanowi
ono powyżej 10%
budżetu projektu – 2 pkt
 Wnioskodawca
zastosował preferowane
rozwiązanie i stanowi
ono powyżej 5% do 10%
budżetu projektu – 1 pkt

Kryterium adekwatne do diagnozy.

Przez wpływ rozumiemy poprawę
warunków życia grupy
defaworyzowanej.
Kryterium adekwatne do diagnozy.
4

5

Ochrona środowiska i
przeciwdziałanie
zmianom klimatu

Stopień wykorzystania
lokalnych zasobów w
projekcie

Preferuje projekty stosujące rozwiązania
przyczyniające się do ochrony
środowiska i przeciwdziałaniu zmianom
klimatu

Preferuje projekty wykorzystujące
lokalna historię, tradycję, kulturę, walory
przyrodnicze.

2

 Wnioskodawca nie
zastosował preferowana
rozwiązani lub stanowi
ono do 5% budżetu
projektu - 0 pkt.
W projekcie wykorzystuje
się lokalne walory:


Przyrodnicze – 1
pkt

6

Powiązanie projektu z
innymi projektami lub
jego realizacja
w partnerstwie z innymi
podmiotami

Preferuje projekty realizowane w
partnerstwie z innymi podmiotami na
obszarze LGD w ramach wdrażania LSR
lub innych programów.

2

7

Wielkość miejscowości
(dla operacji w zakresie
infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej
lub kulturalnej)

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

1

8

Doświadczenie
wnioskodawcy (projekty
powyżej 50 tys. i własne)

Preferuje wnioskodawców, którzy mają
większe doświadczenie w realizacji
projektów

2

 Kulturowe – 1 pkt
 Historyczne – 1 pkt
W projekcie wskazano na
powiązanie z innymi
projektami lub partnerstwo z
innymi podmiotami:
 co najmniej dwoma – 2
pkt
 jednym – 1 pkt
 Brak wskazania – 0 pkt
 Miejscowość jest
mniejsza niż 5 tys.
mieszkańców – 2 pkt.
 Miejscowość ma 5 tys. i
więcej mieszkańców – 0
pkt.
 Wnioskodawca lub
partner zrealizował w
okresie ostatnich trzech
lat projekty z funduszy
zewnętrznych na kwotę
powyżej 200 tys. zł – 3
pkt.
 Wnioskodawca lub
partner zrealizował w
okresie ostatnich trzech
lat projekty z funduszy
zewnętrznych na kwotę
powyżej 100 tys. zł, ale
mniej niż 200 tys. – 2
pkt.
 Wnioskodawca lub
partner zrealizował w
okresie ostatnich trzech
lat projekty z funduszy
zewnętrznych na kwotę
powyżej 50 tys. zł, ale
mniej niż 100 tys. – 1

9

10

Wpływ projektu na styl
życia mieszkańców

Preferowane są projekty, które zmieniają
postawy życiowe mieszkańców np.:
konsumpcjonizm, tempo życia, formy
wypoczynku, sposób odżywiania itp.
Preferowane są projekty, których
wnioskodawcy : wzięli udział w
spotkaniu informacyjno szkoleniowym
oraz skorzystali z doradztwa w biurze
LGD.

Doradztwo

Minimalna wymagana liczba punktów: 14

1

pkt.
 Wnioskodawca lub
partner zrealizował w
okresie ostatnich trzech
lat projekty z funduszy
zewnętrznych na kwotę
50 tys. zł lub mniej – 0
pkt.
 tak – 2 pkt.
 nie – 0 pkt.

 Wnioskodawca brał
udział w spotkaniu
informacyjnoszkoleniowym – 1 pkt
 Wnioskodawca
skorzystał z doradztwa w
biurze LGD nie później
niż 5 dni przed
zakończeniem naboru. –
1 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 34

2

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji
§1
Uprawnienia do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada, Zarząd lub występujący łącznie w formie pisemnej 15 członków
Stowarzyszenia.
§2
Wszyscy uprawnieni zgłaszają, poprzez Biuro, pisemnie propozycję zmian lokalnych kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
§3
Kryteria poddawane są minimum 7 dniowym konsultacjom społecznym na stronie LGD.

Biuro przygotowuje raport z konsultacji dla Zarządu.
§4
Propozycję zmian są rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Zarządu, gdzie podejmuje się
uchwałę o przyjęciu bądź odrzuceniu proponowanych zmian.
§5
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.
§6
W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru Biuro Stowarzyszenia przygotowuje nowe Karty oceny wniosków w oparciu o wprowadzone
zmiany

