Kryteria lokalne dla operacji PROW z zakresu opisanego w par. 2 ust. 1 pkt 6, rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
CEL II Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
CEL SZCZEGÓŁOWY Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
PRZEDSIĘWZIĘCIE Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie,
PRZEDSIĘWZIĘCIE Rozwój lokalnej infrastruktury
Lp. Nazwa kryterium. W polu
wskazywana jest minimalna i
maksymalna wartość punktów w
ramach danego kryterium
przyznawana zgodnie z zapisami w
opisie.

Opis kryterium

Źródło weryfikacji

1.

Kryterium preferuje wnioskodawców
realizujących swoje projekty w
całości na terenie miejscowości
zamieszkanej przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców. Liczba mieszkańców
ustalona zostanie na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku. W przypadku projektów
typu wyjazd studyjny, promocja na
targach poza siedzibą wnioskodawcy
itp., które zakładają realizację części
zadań poza obszarem LSR. punkty
przyznaje się jeśli wnioskodawca ma
siedzibę lub oddział (wynikający z
dokumentów)
w
miejscowości
zamieszkanej przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców.

Zaświadczenie
wójta/burmistrza
określające
liczbę
mieszkańców
(zameldowanych na pobyt
stały na koniec roku
poprzedzającego
rok
złożenia wniosku)

Miejsce realizacji operacji (0-5
pkt)

0 pkt. – wnioskodawca zrealizuje
projekt lub jego część na terenie
miejscowości liczącej 5 tys. i więcej
mieszkańców
5 pkt. – zrealizuje projekt na terenie
miejscowości zamieszkanej przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców
2.

Operacja skierowana do osób z
grupy osób defaworyzowanych
ujętych w LSR (bezrobotni, nisko
opłacani pracownicy (otrzymujący
minimalne
lub
niższe
od
minimalnego, w przypadku pracy
na część etatu, wynagrodzenie za
pracę zgodnie z ustawą o
minimalnym wynagrodzeniu za

Preferuje operacje skierowane do Wniosek o przyznanie
osób z grupy defaworyzowanej pomocy
wraz
z
opisanej w LSR.
załącznikami
0
pkt.
–
osoby
z
grup
defaworyzowanych wymienionych w
LSR stanowią mniej niż 10%
beneficjentów projektu.

3.

pracę obowiązujące w dniu
ogłoszenia naboru wniosków),
zatrudniani
w
niepewnych
warunkach
(umowa
zlecenie,
umowa o dzieło, umowy na czas
określony),
osoby
niepełnosprawne, osoby do 30
roku życia, osoby w wieku 50+) –
0-5 pkt

5
pkt.
osoby
z
grup
defaworyzowanych wymienionych w
LSR stanowią 10 i więcej %
beneficjentów projektu.

Operacja znajduje się na liście
operacji
szczególnie
preferowanych
zawartej
w
Lokalnej Strategii Rozwoju rozdział 5.4 s. 58 (0 – 5 pkt.)

Oceniana jest korzyść wypływająca Wniosek o przyznanie
dla regionu w związku z faktem, iż pomocy
wraz
z
operacja znajduje się na liście załącznikami
operacji szczególnie preferowanych
zawartej w Lokalnej Strategii
Rozwoju:
0 pkt. – operacja nie znajduje się na
liście
5 pkt. – operacja znajduje się na liście

4.

Preferowane będą te operacje, które
będą miały innowacyjny charakter –
dzięki czemu będą odpowiadały na
(Przez innowacyjność rozumie się potrzeby poszukiwania nowych,
wdrożenie na obszarze LSR skuteczniejszych
rozwiązań
w
nowego
lub
znacząco rozwoju lokalnym:
udoskonalonego produktu, usługi,
procesu, organizacji lub nowego 0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna
sposobu
wykorzystania
lub
zmobilizowania
istniejących 5 pkt. – operacja jest innowacyjna
lokalnych zasobów przyrodniczych,
historycznych, kulturowych czy
społecznych)
Innowacyjny charakter operacji (0
– 5 pkt.)

Wniosek o przyznanie
pomocy
wraz
z
załącznikami
Na
wnioskodawcy spoczywa
obowiązek dowiedzenia,
że
operacja
spełnia
kryteria innowacyjności
wskazane w LSR. Źródłem
weryfikacji będzie wiedza
o
lokalnych
uwarunkowaniach
członków
Rady
Decyzyjnej

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 4. Innowacyjny charakter operacji. Ocena innowacyjności jest oceną subiektywną członka Rady
Decyzyjnej.
5.

Gotowość operacji do realizacji (0
– 5 pkt.)

Preferowane będą te operacje, które
będą
miały
udokumentowaną
gotowość operacji do realizacji
(uzyskana
została
decyzja
o
pozwoleniu na budowę/dokonano
zgłoszenia zamiaru wykonywania
budowy lub robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na
budowę
lub
uzyskano
inne
pozwolenia,
dokonano
innych
zgłoszeń niezbędnych do realizacji
danego typu operacji):

Wniosek o przyznanie
pomocy
wraz
z
załącznikami,
oświadczenie
wnioskodawcy,
że
operacja jest gotowa do
realizacji, w tym ,że
uzyskano oraz załączono
do wniosku wszystkie
decyzje/pozwolenia
wymagane
przepisami
prawa
niezbędne
do
rozpoczęcia
realizacji
operacji. W przypadku

nie
0 pkt. – operacja nie jest gotowa do operacji
wymagających
w/w
realizacji
dokumentów
podstawą
weryfikacji
będzie
5 pkt. – operacja gotowa do realizacji
oświadczenie beneficjenta.
Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 5. Gotowość operacji do realizacji
6.

Czas realizacji operacji (0 – 5. Preferowane będą operacje z krótkim Wniosek o przyznanie
pkt.)
czasem realizacji: jako początek pomocy
wraz
z
realizacji
operacji
uznaje
się załącznikami
szacunkowy miesiąc podpisania
umowy (zakończenie naboru plus 6
m-cy), za zakończenie realizacji
operacji uznaje się przewidywany
termin złożenia wniosku o płatność
końcową wskazany we wniosku o
przyznanie pomocy:
0 pkt. – czas realizacji operacji
powyżej 12 miesięcy
3 pkt. – czas realizacji operacji
powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy
5 pkt. – czas realizacji operacji nie
przekracza 6 miesięcy

7.

Wnioskowana kwota pomocy (0 –
10 pkt.)

Preferowane będą wnioski, których Wniosek
wnioskowana kwota pomocy nie pomocy
przekracza:

o

przyznanie

0 pkt. – wnioskowana kwota pomocy
przekracza 80 tys. zł
5 pkt. – wnioskowana kwota pomocy
zawiera się w kwocie od 50 tys. do 80
tys. zł
10 pkt. – wnioskowana
pomocy poniżej 50 tys.
8.

Doradztwo biura LGD (0 – 5 pkt.)

kwota

Preferowani będą wnioskodawcy
korzystający
z
doradztwa
zapewnianego przez LGD w zakresie
przygotowania wniosku.

Dokumenty LGD (karta
doradztwa podpisana przez
wnioskodawcę, wydruki email, listy obecności ze
szkoleń,
spotkań
0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z informacyjnych). Zgodnie
doradztwa ani szkoleń LGD na etapie z regulaminem doradztwa
przygotowywania wniosku
dostępnym na stronie
www.naszakrajna.org oraz
3 pkt. – wnioskodawca korzystał z w biurze LGD.
doradztwa lub szkoleń LGD na etapie
przygotowywania wniosku
5 pkt. – wnioskodawca korzystał z

doradztwa i szkoleń LGD na etapie
przygotowywania wniosku
Maksymalna liczba punktów: 45

Wymagana minimalna liczba punktów –25

