LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (PROJEKTY GRANTOWE)
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Ponoszenie kompetencji ,integracja oraz animacja mieszkańców LGD (RPO)
Punktacja
Sposób weryfikacji
Sposób ustalania kryteriów

L.P.

Kryterium

1

Czy
wnioskodawca
posiada
doświadczenie w realizacji projektów
współfinansowanych
ze
źródeł
publicznych
na
rzecz
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym.

TAK – 2 pkt.
NIE – 0 pkt

Oświadczenie wnioskodawcy oraz wykaz
zrealizowanych projektów dołączone do
wniosku o powierzenie grantu. Kryterium
spełnione w przypadku udokumentowania
realizacji min. 2 projektów na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.

2

Czy
wnioskodawca
reprezentuję
podmiot spoza sektora finansów
publicznych.

TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

Na podstawie danych zawartych we wniosku
o powierzenie grantu.

3

Czy wnioskodawca w ramach realizacji
zadania przewidział wkład własny
przekraczający intensywność pomocy
określoną w programie:*

Wkład własny wynosi co
najmniej
40%
kosztów
kwalifikowanych – 3 pkt.

Na podstawie kwoty
o powierzenie grantu.

zapisanej we wniosku

W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie
wnioskodawcy
w
realizacji
projektów
współfinansowanych ze środków publicznych na rzecz
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Jeśli na podstawie zapisów złożonej
dokumentacji (potwierdzeniem spełnienia tego kryterium
będzie oświadczenie wnioskodawcy załączone do
wniosku
o powierzenie grantu zawierające
informacje o liczbie zrealizowanych projektów ze
środków publicznych wraz
z ich wykazem)
wnioskodawca wykaże doświadczenie
w
realizacji co najmniej 2 tego typu projektu otrzyma za to
kryterium 2 pkt. W przypadku braku doświadczenia
beneficjenta w realizacji tego typu projektów otrzymuje
on 0 punktów. Za doświadczenie w realizacji
projektów
ze
współfinansowanych
ze
środków
publicznych rozumie się w tym przypadku projekty które
zostały w całości zakończone i rozliczone. W przypadku
tego kryterium za środki publiczne uważa się środki
pozyskane przez wnioskodawców z: budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych,
budżetu Państwa, środków budżetu UE, środków
pochodzących z pomocy innych krajów w tym np.
pomocy
w
ramach
Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego. Przy wyborze tego kryterium LGD
kierowało się doświadczenie z okresu wdrażania LSR
2007 – 2013 oraz potrzebą najbardziej efektywnego
wykorzystania
środków
publicznych
przez
wnioskodawców i sprawnej realizacji założonych do
finansowania operacji.
W ramach tego kryterium punkty uzyska wnioskodawca
reprezentujący sektor inny niż publiczny. Kryterium
wynika z diagnozy oraz analizy SWOT i ma na celu
pobudzenie
aktywności
dotyczącej
aplikowania
o dostępne w ramach LSR środki działających na
obszarze LGD NGO oraz przedsiębiorców.
W ramach tego kryterium preferowane będzie
zapewnienie wkładu własnego na poziomie wyższym od
poziomu określonego w programie. Zastosowanie tego
kryterium pozwoli (także w opinii mieszkańców) na
dostęp większej liczbie wnioskodawców do środków UE
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W realizację operacji zaangażowany
jest podmiot reprezentujący sektor inny
niż ten, którego przedstawicielem jest
wnioskodawca (publiczny, społeczny
lub gospodarczy):*

współpraca trzysektorowa – 4
pkt
współpraca dwusektorowa – 2
pkt.
Jeden podmiot – 0 pkt.

Umowa o współpracy załączona do wniosku
o powierzenie grantu
Uwaga.
Jeden podmiot może reprezentować tylko
jeden sektor.

5

Czy wnioskodawca zawarł we wniosku
o powierzenie grantu. wskaźnik
efektywności
zatrudnieniowej
w
ramach
aktywizacji
społecznozatrudnieniowej:*

4 pkt. - zakładany minimalny
poziom efektywności
zatrudnieniowej wynosi min.
35% uczestników projektu
(osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym), którzy
skorzystali z usług aktywnej
integracji o charakterze
zawodowym.
(jeśli dotyczy).

Na podstawie zapisów zawartych we wniosku
o powierzenie grantu.

6

Wnioskodawca/pracownik/pełnomocnik
wnioskodawcy
skorzystał
z
bezpośredniego
doradztwa
pracowników biura
LGD (kontakt
osobisty)
lub
uczestniczył
w
szkoleniu/spotkaniu informacyjnym z
zakresu przygotowania wniosku o
powierzenie grantu .

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt

Lista
uczestników
szkolenia/spotkania
informacyjnego/rejestr udzielonego doradztwa
Uwaga. Jedna osoba może reprezentować
jednego wnioskodawcę.

7

Wnioskodawca
przewidział
rozpowszechnianie
informacji
dotyczącej otrzymania powierzenia
grantu
projektu za pośrednictwem

Tak za pomocą 3 lub więcej
metod – 3 pkt.
Tak za pomocą 2 metod
– 2 pkt
Tak za pomocą 1 metody

Oświadczenie wnioskodawcy dołączone do
wniosku o powierzenie grantu oraz ujęcie min.
1
kosztu
promocji
w
kosztach
administracyjnych projektu.
Przykładowe metody informacji:

w ramach wdrażania LSR a w konsekwencji na realizację
większej liczby operacji na terenie działalności LGD.
W ramach niniejszego kryteriów punktowana będzie
współpraca w realizacji operacji. Zgodnie z diagnozą
oraz analizą SWOT na obszarze LGD występuję bardzo
znikoma współpraca przy realizacji wspólnych zadań
pomiędzy przedstawicielami poszczególnych sektorów.
W związku z tym najwyżej punktowane będą operację
zakładające odpowiednio współpracę:
- trójsektorową (publiczny, społeczny, gospodarczy) – 4
pkt.
- dwusektorową – 2 pkt.
W przypadku kiedy wnioskodawca nie przewidzi
zaangażowania innego podmiotu w realizacji operacji
otrzyma 0 pkt.
Uwaga. Współpracy w ramach niniejszego kryterium
nie należy traktować jak partnerstwa zgodnie z art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów
w
zakresie
polityki
spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).
W ramach niniejszego kryterium najwięcej punktów
uzyskają operację zakładające wskaźnik odnoszący się
do liczby osób pracujących po opuszczeniu programu.
Kryterium ustalone zostało na podstawie diagnozy oraz
analizy SWOT obszaru odnoszącej się do wysokiego
bezrobocia oraz niewystarczającej liczby miejsc pracy.
W związku z tym punkty w ramach niniejszego kryterium
przyznawane
będą
adekwatnie
do
wskaźnika
dotyczącego poziomu zatrudnienia wskazanego we
wniosku o powierzenie grantu.

W ramach niniejszego kryterium
punkty uzyska
wnioskodawca, który skorzysta ze szkolenia/spotkania
informacyjnego/doradztwa organizowanego przez LGD.
Kryterium ma na celu przygotowanie jak najlepszej
jakości wniosków aplikacyjnych mając na uwadze
sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych środków.
Kryterium ustalone zostało w oparciu o doświadczenie
LGD dotyczące wrażania LSR w okresie 2007 – 2013,
diagnozę oraz analizę SWOT.
W ramach niniejszego kryterium
punkty uzyska
wnioskodawca, który przewidział rozpowszechnianie
informacji
dotyczących
powierzenia
grantu
za

2

LGD

Maksymalna suma punktów
*kryteria kluczowe przy wyborze operacji przez LGD

– 1 pkt
Nie – 0 pkt

- strona internetowa wnioskodawcy
- tablica informacyjna o pozyskaniu środków za
pośrednictwem LGD (wg. wzoru LGD)
- informacja na wizytówkach, ulotkach
plakatach itp. o pozyskaniu środków za
pośrednictwem LGD
- inne wskazane w oświadczeniu

pośrednictwem LGD. Kryterium ma na celu zwiększenie
rozpoznawalności LGD w regionie oraz jak najszerszy
i szybszy przepływ informacji na temat możliwości
otrzymania wsparcia. W trakcie konsultacji społecznych
prowadzonych w ramach prac nad LSR mieszkańcy
w znacznej
większość przypadków nie mieli
świadomości, że inwestycję z których na co dzień
korzystają min. boiska, place zabaw itp. dofinansowane
zostały przy udziale środków LGD. Podejmowane przez
beneficjentów takich działania stanowić będę również
bardzo dobrą formę uzupełnienia działań informacyjnych
podejmowanych przez LGD w zawartych strategii
komunikacji z mieszkańcami.
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Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności operacji dla przedsięwzięcia „Ponoszenie kompetencji ,integracja oraz animacja mieszkańców LGD” wynosi co najmniej 10
punktów uzyskanych ze wszystkich kryteriów wyboru
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