I. Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Rawki”
Minimalne wymagania
Wszystkie opracowane lokalne kryteria wyboru operacji są mierzalne, adekwatne do
analizy SWOT lub mierzalne i adekwatne.
Każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi
uzyskać w wyniku oceny Rady Stowarzyszenia:
1) minimum 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych
kryteriów wyboru,
2) zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym
i jednym przedsięwzięciem.
A. Podejmowanie działalności gospodarczej.
RODZAJ
OPERACJI

LP.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.

2.

3.

4.

5.

KRYTERIA

PUNKTACJA

Wnioskodawca konsultował projekt
w biurze LGD przed złożeniem
Konsultacje w Biurze wniosku (potwierdzenie - karta
konsultacyjna):
LGD.
5 pkt – Tak
0 pkt – Nie
Wnioskodawca złożył fiszkę
projektową w okresie wsparcia
przygotowawczego:
Fiszka projektowa.
5 pkt – Tak
0 pkt – Nie
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie obszaru
LGD.
2 pkt - Przedsięwzięcie jest
Innowacyjność
innowacyjne na poziomie Gminy.
projektu.
1 pkt - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie
wnioskodawcy.
0 pkt – Przedsięwzięcie nie zawiera
elementów innowacyjnych.
Operacja realizuje wskazane w LSR
Realizacja wskaźników wskaźniki produktu i rezultatu:
5 pkt - Tak
przedsięwzięć LSR.
0 pkt - Nie
Operacja ukierunkowana na
zaspokajanie potrzeb grup
defaworyzowanych - (osoby do 25
roku życia, osoby w wieku 50+):
Wsparcie grup
5 pkt – Samozatrudnienie lub
defaworyzowanych.
zatrudnienie dotyczy osoby z
grupy defaworyzowanej
0 pkt – Operacja nie wspiera osób z
grupy defaworyzowanej .

6.

7.

8.

Wsparcie tworzenia
miejsc noclegowych

Zintegrowanie
projektu.

Czas realizacji operacji

Max. liczba punktów

W wyniku realizacji operacji
powstaną miejsca noclegowe:
3 pkt – TAK
0 pkt - NIE
Operacja zapewnia zintegrowanie
projektu na poziomie:
4 pkt – Podmiotów
3 pkt – Zasobów
2pkt – Celów
0 pkt – Brak zintegrowania
Przewidywany czas realizacji
operacji wynosi:
4 pkt – do 12 miesięcy
3 pkt – powyżej 12 miesięcy do 18
miesięcy
0 pkt – powyżej 18 miesięcy
34 punkty

Opis kryteriów:
1. Konsultacje w Biurze LGD (potwierdzenie - karta konsultacyjna) - Preferuje się, aby
wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku
w biurze LGD.
2. Fiszka projektowa - Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na etapie konsultacji
społecznych (wsparcia przygotowawczego) złożył fiszkę projektową i tym samym przyczynił się do
ukierunkowania celów LSR.
3. Innowacyjność projektu - Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie
produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na
tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą
innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym
obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak
największego obszaru.
4. Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR - Operacja przewiduje wzrost realizacji wskaźników
produktu i rezultatu zawartych w LSR.
5. Wsparcie grup defaworyzowanych - Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane na
grupy de faworyzowane (osoby do 25 roku życia, osoby w wieku 50+). Preferuje się, aby operacje
realizowane w ramach LSR dotyczyły wsparcia dla potrzebującej pomocy grupy. Dążenie do tego,
aby osoby z w/w grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego.
6. Wsparcie tworzenia miejsc noclegowych – wyniki diagnozy i analizy SWOT obszaru
jednoznacznie wskazały, iż słabą stroną obszaru LGD jest zbyt mała liczba miejsc noclegowych, w
związku z powyższym LGD premiować będzie te operacje, których realizacja przyczynia się do
powstawania miejsc noclegowych.
7. Zintegrowanie projektu - Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana
przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów
wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie
zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru,
miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe.
Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR,

które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do
realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.
8. Czas realizacji operacji. Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który racjonalnie
zaplanował czas realizacji operacji, dzięki czemu sprawnie rozliczy projekt. Racjonalne
zaplanowanie okresu realizacji operacji ma ogromne znaczenie na osiągnięcie zaplanowanych
przez LGD „Kraina Rawki” wskaźników. Im później LGD dowie się o „zwolnieniu” środków
w ramach danego działania, tym mniejsze szanse na skorzystanie z nich mają inni beneficjenci.

B. Rozwój działalności gospodarczej.
RODZAJ
OPERACJI

LP.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.

2.

3.

4.

5.

KRYTERIA

OCENA

5 pkt – Projekt w którym wkład
własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej
20%.
3 pkt - Projekt w którym wkład
własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej
Wysokość wkładu
15%.
własnego
2 pkt - Projekt w którym wkład
własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej
10%.
0 pkt – Projekt w którym wkład
własny jest równy minimalnemu
wymaganemu w rozporządzeniu.
Wnioskodawca konsultował projekt
w biurze LGD przed złożeniem
Konsultacje w Biurze wniosku (potwierdzenie - karta
konsultacyjna):
LGD.
5 pkt – Tak
0 pkt – Nie
Wnioskodawca złożył fiszkę
projektową w okresie wsparcia
przygotowawczego:
Fiszka projektowa.
5 pkt – Tak
0 pkt – Nie
3 pkt – Wnioskodawca zrealizował i
rozliczył co najmniej trzy projekty
oraz załączył dowód przelewu
płatności od instytucji wdrażającej.
2 pkt – Wnioskodawca zrealizował i
rozliczył co najmniej dwa projekty
Doświadczenie
oraz załączył dowód przelewu
Wnioskodawcy.
płatności od instytucji wdrażającej.
1 pkt – Wnioskodawca zrealizował i
rozliczył co najmniej jeden projekt
oraz załączył dowód przelewu
płatności od instytucji wdrażającej.
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał
z zewnętrznych źródeł finansowania.
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie obszaru
LGD.
2 pkt - Przedsięwzięcie jest
Innowacyjność
innowacyjne na poziomie Gminy.
projektu.
1 pkt - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie
wnioskodawcy.
0 pkt – Przedsięwzięcie nie zawiera
elementów innowacyjnych.

Operacja realizuje wskazane w LSR
Realizacja wskaźników
wskaźniki produktu i rezultatu:
6.
przedsięwzięć LSR.
5 pkt - TAK
0 pkt - NIE
Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w wyniku realizacji
projektu:
5 pkt – Projekt zakłada utworzenie co
najmniej trzech miejsc pracy
3 pkt – Projekt zakłada utworzenie co
7.
Miejsca pracy
najmniej dwóch miejsc pracy
1 pkt – Projekt zakłada utworzenie co
najmniej jednego miejsca pracy
0 pkt - Projekt nie zakłada utworzenia
miejsc pracy.
W wyniku realizacji operacji powstaną
miejsca noclegowe:
Wsparcie tworzenia
8.
3 pkt – TAK
miejsc noclegowych
0 pkt - NIE
Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w wyniku realizacji
projektu:
5 pkt – Projekt zakłada utworzenie co
najmniej trzech miejsc pracy dla osób
z grup defaworyzowanych
3 pkt – Projekt zakłada utworzenie co
Wsparcie grup
najmniej dwóch miejsc pracy dla osób
9.
defaworyzowanych.
z grup defaworyzowanych
1 pkt – Projekt zakłada utworzenie co
najmniej jednego miejsca pracy dla
osoby z grupy defaworyzowanej
0 pkt - Projekt nie zakłada utworzenia
miejsc pracy dla osób z grupy
defaworyzowanej.
Operacja zapewnia zintegrowanie
projektu na poziomie:
4 pkt – Podmiotów
Zintegrowanie
10.
3 pkt – Zasobów
projektu.
2pkt – Celów
0 pkt – Brak zintegrowania
3 pkt – wnioskowana kwota pomocy
do 100 tys. zł.
Wysokość
2 pkt – wnioskowana kwota pomocy
11.
wnioskowanej kwoty
powyżej 100 tys. zł. do 200 tys. zł.
pomocy
1 pkt – wnioskowana kwota pomocy
powyżej 200 tys. zł.
Przewidywany czas realizacji operacji
wynosi:
Czas realizacji operacji 4 pkt – do 12 miesięcy
12.
3 pkt – powyżej 12 miesięcy do 18
miesięcy
0 pkt – powyżej 18 miesięcy
Max. liczba punktów
50 punktów

Opis kryteriów:
1. Wysokość wkładu własnego. Preferuje projekty, w których oczekiwany przez wnioskodawców
poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania. Może
być określony procentowo lub też konkretnie wartościowo. Sposób wyliczenia:
CAŁKOWITY
WNIOSKOWANA
WKŁAD
KOSZT
KWOTA
= WŁASNY
KWALIFIKOWALNY
POMOCY
MINIMALNY WKŁAD WŁASNY TO 100%
WKŁAD WŁASNY TO X%
X= WKŁAD WŁASNY x100% /MINIMALNY WKŁAD WŁASNY
Konsultacje w Biurze LGD (potwierdzenie - karta konsultacyjna) - Preferuje się, aby
wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku
w biurze LGD.
3. Fiszka projektowa - Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na etapie konsultacji
społecznych (wsparcia przygotowawczego) złożył fiszkę projektową i tym samym przyczynił się do
ukierunkowania celów LSR.
4. Doświadczenie wnioskodawcy Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie
w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj. środków unijnych w zakresie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Oś 3 i 4 – LEADER) w celu zapewnienia sprawnej
realizacji projektów.
5. Innowacyjność projektu - Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie
produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na
tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą
innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym
obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak
największego obszaru.
6. Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR - Operacja przewiduje wzrost realizacji wskaźników
produktu i rezultatu zawartych w LSR.
7. Miejsca pracy - Preferuje operacje w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy na
obszarze LGD.
8. Wsparcie tworzenia miejsc noclegowych – wyniki diagnozy i analizy SWOT obszaru
jednoznacznie wskazały, iż słabą stroną obszaru LGD jest zbyt mała liczba miejsc noclegowych, w
związku z powyższym LGD premiować będzie te operacje, których realizacja przyczynia się do
powstawania miejsc noclegowych.
9. Wsparcie grup defaworyzowanych -Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane na
grupy de faworyzowane (osoby do 25 roku życia, osoby w wieku 50+). Preferuje się, aby operacje
realizowane w ramach LSR dotyczyły wsparcia dla potrzebującej pomocy grupy. Dążenie do tego,
aby osoby z w/w grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego.
10. Zintegrowanie projektu - Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana
przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów
wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie
zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru,
miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe.
2.

Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR,
które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do
realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.
11. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy – Preferuje się beneficjentów, którzy wnioskują
o mniejsze kwoty. Kryterium pozwala na realizację większej ilości projektów a co za tym idzie,
utworzenie większej ilości miejsc pracy.
12. Czas realizacji operacji. Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który racjonalnie
zaplanował czas realizacji operacji, dzięki czemu sprawnie rozliczy projekt. Racjonalne
zaplanowanie okresu realizacji operacji ma ogromne znaczenie na osiągnięcie zaplanowanych
przez LGD „Kraina Rawki” wskaźników. Im później LGD dowie się o „zwolnieniu” środków
w ramach danego działania, tym mniejsze szanse na skorzystanie z nich mają inni beneficjenci.

C. Operacje indywidualne i operacje własne
RODZAJ
OPERACJI

LP.

OPERACJE INDYWIDUALNE I OPERACJE WŁASNE

1.

2.

3.

4.

5.

KRYTERIA

OCENA

5 pkt. – Projekt w którym wkład
własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej
20%.
3 pkt. - Projekt w którym wkład
własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej
Wysokość wkładu
15%.
własnego.
2 pkt. - Projekt w którym wkład
własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej
10%.
0 pkt. – Projekt w którym wkład
własny jest równy minimalnemu
wymaganemu w rozporządzeniu.
Wnioskodawca konsultował projekt
w biurze LGD przed złożeniem
wniosku (potwierdzenie - karta
Konsultacje w Biurze konsultacyjna):
5 pkt. – Tak
LGD.*
0 pkt. – Nie
*nie dotyczy oceny operacji własnych
Wnioskodawca złożył fiszkę
projektową w okresie wsparcia
przygotowawczego:
Fiszka projektowa.*
10 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
*nie dotyczy oceny operacji własnej
Doświadczenie wnioskodawcy:
3 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i
rozliczył co najmniej trzy projekty
oraz załączył dowód przelewu
płatności od instytucji wdrażającej.
2 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i
rozliczył co najmniej dwa projekty
Doświadczenie
oraz załączył dowód przelewu
Wnioskodawcy
płatności od instytucji wdrażającej.
1 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i
rozliczył co najmniej jeden projekt
oraz załączył dowód przelewu
płatności od instytucji wdrażającej.
0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał
z zewnętrznych źródeł finansowania.
Operacja realizuje wskazane w LSR
Realizacja wskaźników
wskaźniki produktu i rezultatu:
przedsięwzięć LSR.
5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

6.

Realizacja wskaźników
przedsięwzięć LSR w
zakresie wsparcia grup
defaworyzowanych

7.

Miejsce realizacji
operacji

8.

Innowacyjność
projektu.

9.

Zintegrowanie
projektu.

Max. liczba punktów dla operacji indywidualnych
*Max. liczba punktów dla operacji własnych

Operacja realizuje wskazane w LSR
wskaźniki produktu i rezultatu w
zakresie wsparcia grup
defaworyzowanych:
5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE
Miejsce realizacji operacji:
2 pkt. – Projekt realizowany w
miejscowości do 5000 mieszkańców.
0 pkt. – Projekt realizowany w
miejscowość powyżej 5000
mieszkańców.
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt. - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie obszaru
LGD.
2 pkt. - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie Gminy.
1 pkt. - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie
wnioskodawcy.
0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera
elementów innowacyjnych.
Operacja zapewnia zintegrowanie
projektu na poziomie:
4 pkt. – Podmiotów
3 pkt. – Zasobów
2pkt. – Celów
0 pkt. – Brak zintegrowania
42 punkty
27 punktów

Opis kryteriów:
1. Wysokość wkładu własnego - Preferuje projekty, w których oczekiwany przez wnioskodawców
poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego dla danego działania. Może
być określony procentowo lub też konkretnie wartościowo. Sposób wyliczenia:
CAŁKOWITY
WNIOSKOWANA
WKŁAD
KOSZT
KWOTA
= WŁASNY
KWALIFIKOWALNY
POMOCY
MINIMALNY WKŁAD WŁASNY TO 100%
WKŁAD WŁASNY TO X%
X= WKŁAD WŁASNY x100% /MINIMALNY WKŁAD WŁASNY
2. Konsultacje w Biurze LGD (potwierdzenie - karta konsultacyjna)* - Preferuje się, aby
wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku
w biurze LGD.
*nie dotyczy oceny operacji własnych

3. Fiszka projektowa* - Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na etapie konsultacji
społecznych (wsparcia przygotowawczego) złożył fiszkę projektową i tym samym przyczynił się do
ukierunkowania celów LSR.
*nie dotyczy oceny operacji własnych
4. Doświadczenie wnioskodawcy - Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w
realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj. środków unijnych w zakresie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Oś 3 i 4 - LEADER) w celu zapewnienia sprawnej
realizacji projektów.
5. Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR - Operacja przewiduje wzrost realizacji wskaźników
produktu i rezultatu zawartych w LSR.
6. Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR w zakresie wsparcia grup defaworyzowanych.
LSR jest ukierunkowany na wsparcie grup defaworyzowanych (osoby do 25 roku życia, osoby w
wieku 50+) w związku z powyższym, dodatkowo będą premiowane te operacje, w wyniku których
zostaną osiągnięte wskaźniki dotyczące wsparcia grup defaworyzowanych.
7. Miejsce realizacji operacji - Preferuje projekty zależnie od liczby mieszkańców danej
miejscowości.
8. Innowacyjność projektu - Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie
produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na
tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą
innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym
obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak
największego obszaru.
9. Zintegrowanie projektu - Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana
przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów
wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie
zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru,
miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe.
Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR,
które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do
realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.

II. Karty oceny operacji
Wzór karty oceny zgodności z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR
Wniosek

nr:

……..........….

złożony

przez:

…………......................………………………………………................
Nazwa operacji: …………………………………………………………………………………
Działanie PROW:
Podejmowanie działalności gospodarczej
Rozwój działalności gospodarczej
Operacje indywidualne i operacje własne
Operacje realizowane w ramach projektu grantowego
1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?:
- celu 1: „Kraina Rawki” mieszkańcami silna.
Tak

Nie

- celu 2: Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów.
Tak

Nie

- celu 3: Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów.
Tak

Nie

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?:
- celu 1.1. Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD „Kraina Rawki”.
Tak

Nie

- celu 2.1. Mieszkańcy „Krainy Rawki” napędzają gospodarkę regionu.
Tak

Nie

- celu 3.1. Wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”

Tak

Nie

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
- przedsięwzięciem 1.1.1: Budowa nowych lub przebudowa mająca na celu podniesienie standardu
istniejących ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 1.1.2: Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 1.1.3: Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla
osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 1.1.4: Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich
pasje
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 2.1.1: Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich
pasje
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 2.1.2: Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu
pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na rozwój działalności gospodarczej.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 2.1.3: Kreator przedsiębiorczości.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 3.1.1: Podejmowanie lub rozwój działalności mających na celu świadczenie
usług noclegowych w tym podejmowanie działalności przez osoby z grup defaworyzowanych.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 3.1.2: Budowa infrastruktury turystycznej.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 3.1.3: Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy mieszkańców nt.
działalności w sferze turystyki.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 3.1.4: Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję
zabytków.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 3.1.5: Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 3.1.6: Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.
Tak

Nie

- przedsięwzięciem 3.1.7: Rawka Blues.
Tak

Nie

Głosuję za uznaniem/nieuznaniem * operacji za zgodną z LSR (* niepotrzebne skreślić)
Instrukcja wypełnienia karty.
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2, i 3 należy
wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawienie znaku X w
odpowiednim polu.
Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w
punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu
ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co najmniej
jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.

Wzory kart oceny według lokalnych kryteriów operacji

Znak sprawy

Nazwa wnioskodawcy

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania:
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Konsultacje w Biurze LGD.
Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem
wniosku (potwierdzenie - karta konsultacyjna):
5 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Fiszka projektowa
Wnioskodawca złożył fiszkę projektową w okresie wsparcia
przygotowawczego:
5 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Innowacyjność projektu:
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie obszaru LGD.
2 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie Gminy.
1 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie wnioskodawcy.
0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera elementów innowacyjnych.
Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR.
Operacja realizuje wskazane w LSR wskaźniki produktu i rezultatu:
5 pkt. - Tak
0 pkt. - Nie
Wsparcie grup defaworyzowanych.
Operacja ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb grup
defaworyzowanych - (osoby do 25 roku życia, osoby w wieku 50+):
5 pkt. – Samozatrudnienie dotyczy osoby z grupy defaworyzowanej
0 pkt. – Operacja nie wspiera osób z grupy defaworyzowanej .
Wsparcie tworzenia miejsc noclegowych.
W wyniku realizacji operacji powstaną miejsca noclegowe:
3 pkt. – TAK
0 pkt. – NIE
Zintegrowanie projektu.
Operacja zapewnia zintegrowanie projektu na poziomie:
4 pkt. – Podmiotów
3 pkt. – Zasobów
2pkt. – Celów
0 pkt. – Brak zintegrowania
Czas realizacji operacji
Przewidywany czas realizacji operacji wynosi:
4 pkt – do 12 miesięcy
3 pkt – powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy
0 pkt – powyżej 18 miesięcy
SUMA PUNKTÓW
…………………
data

……………………..….………………….
czytelny podpis członka Rady

Tytuł operacji

Maksymalna
liczba
punktów
5

5

3

5

5

3

4

4

34

Przyznana
ocena

Instrukcja wypełniania karty
1. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem, lub cienkopisem
2. Wypełnienie kart polega na przyznaniu oceny według każdego wskazanego kryterium.
3. Dla ważności głosu niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól i złożenie czytelnego podpisu.

Znak sprawy

Nazwa wnioskodawcy

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania:
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wysokość wkładu własnego.
5 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej 20%.
3 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej 15%.
2 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej 10%.
0 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest równy minimalnemu
wymaganemu w rozporządzeniu.
Konsultacje w biurze LGD
Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem
wniosku (potwierdzenie - karta konsultacyjna):
5 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Fiszka projektowa.
Wnioskodawca złożył fiszkę projektową w okresie wsparcia
przygotowawczego:
5 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Doświadczenie Wnioskodawcy
3 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej trzy projekty
oraz załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
2 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej dwa projekty
oraz załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
1 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej jeden projekt
oraz załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł
finansowania.
Innowacyjność projektu.
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie obszaru LGD.
2 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie Gminy.
1 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie wnioskodawcy.
0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera elementów innowacyjnych.
Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR.
Operacja realizuje wskazane w LSR wskaźniki produktu i rezultatu:
5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE
Miejsca pracy
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu:
5 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy
3 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy
1 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy
0 pkt. - Projekt nie zakłada utworzenia miejsc pracy.
Wsparcie tworzenia miejsc noclegowych
W wyniku realizacji operacji powstaną miejsca noclegowe:
3 pkt. – TAK
0 pkt. - NIE

Tytuł operacji

Maksymalna
liczba
punktów
5

5

5

3

3

5

5

3

Przyznana
ocena

Wsparcie grup defaworyzowanych.
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu:
5 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy dla
osób z grup defaworyzowanych
3 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy dla
osób z grup defaworyzowanych
1 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy
dla osoby z grupy defaworyzowanej
0 pkt. - Projekt nie zakłada utworzenia miejsc pracy dla osób z grupy
defaworyzowanej.
Zintegrowanie projektu.
Operacja zapewnia zintegrowanie projektu na poziomie:
4 pkt. – Podmiotów
3 pkt. – Zasobów
2pkt. – Celów
0 pkt. – Brak zintegrowania
Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy
3 pkt – do 100 tys. zł.
2 pkt – powyżej 100 tys. zł. do 200 tys. zł.
1 pkt – powyżej 200 tys. zł.
Czas realizacji operacji
Przewidywany czas realizacji operacji wynosi:
4 pkt – do 12 miesięcy
3 pkt – powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy
0 pkt – powyżej 18 miesięcy
SUMA PUNKTÓW
…………………
data

5

4

3

4

50

……………………..….………………….
czytelny podpis członka Rady

Instrukcja wypełniania karty
1. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem, lub cienkopisem
2. Wypełnienie kart polega na przyznaniu oceny według każdego wskazanego kryterium.
3. Dla ważności głosu niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól i złożenie czytelnego podpisu.

Znak sprawy

Nazwa wnioskodawcy

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania:
OPERACJE INDYWIDUALNE I OPERACJE WŁASNE
Wysokość wkładu własnego.
5 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej 20%.
3 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej 15%.
2 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej 10%.
0 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest równy minimalnemu
Konsultacje w biurze LGD*
Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem
wniosku (potwierdzenie - karta konsultacyjna):
5 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
*nie dotyczy oceny operacji własnej
Fiszka projektowa*
Wnioskodawca złożył fiszkę projektową w okresie wsparcia
przygotowawczego:
10 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
*nie dotyczy oceny operacji własnej
Doświadczenie Wnioskodawcy
Doświadczenie wnioskodawcy:
3 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej trzy projekty
oraz załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
2 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej dwa projekty
oraz załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
1 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej jeden projekt
oraz załączył dowód przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł
finansowania.
Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR.
Operacja realizuje wskazane w LSR wskaźniki produktu i rezultatu:
5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE
Realizacja wskaźników przedsięwzięć LSR w zakresie wsparcia
grup defaworyzowanych
Operacja realizuje wskazane w LSR wskaźniki produktu i rezultatu w
zakresie wsparcia grup defaworyzowanych
5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE
Miejsce realizacji operacji
Miejsce realizacji operacji:
2 pkt. – Projekt realizowany w miejscowości do 5000 mieszkańców.
0 pkt. – Projekt realizowany w miejscowość powyżej 5000
mieszkańców.
Innowacyjność projektu.
Innowacyjność projektu (poziomy):

Tytuł operacji

Maksymalna
liczba
punktów
5

5

10

3

5

5

2

3

Przyznana
ocena

3 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie obszaru LGD.
2 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie Gminy.
1 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie wnioskodawcy.
0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera elementów innowacyjnych.
4
Zintegrowanie projektu.
Operacja zapewnia zintegrowanie projektu na poziomie:
4 pkt. – Podmiotów
3 pkt. – Zasobów
2pkt. – Celów
SUMA PUNKTÓW DLA OPERACJI INDYWIDUALNYCH 42
SUMA PUNKTÓW DLA OPERACJI WŁASNYCH 27
…………………
data

……………………..….………………….
czytelny podpis członka Rady

Instrukcja wypełniania karty
1. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem, lub cienkopisem
2. Wypełnienie kart polega na przyznaniu oceny według każdego wskazanego kryterium.
3. Dla ważności głosu niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól i złożenie czytelnego podpisu.

III. Deklaracja bezstronności i poufności
Deklaracja Poufności i Bezstronności Członka Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
DO LISTY OPERACJI
naboru ogłoszonego w dniach ……………………………………….…
w temacie ………………………………………………………….……….
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………. (Imię i Nazwisko)
jako Członek Rady oświadczam, że
1) zapoznałem/łam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” oraz z listą operacji
2) nie jest Wnioskodawcą, nie reprezentuję wnioskodawcy, nie jest członkiem Wnioskodawcy lub członkiem
władz Wnioskodawcy;
3) nie pozostaję z Wnioskodawcą w stosunku pracy;
4) nie pozostaję z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia;
5) nie jest związany z Wnioskodawcą lub z członkami władz Wnioskodawcy z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli;
6) nie pozostaję z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Rady lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej
operacji,
7) zobowiązuję się, do wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z
posiadaną wiedzą,
8) zobowiązuję się do zachowywania w tajemnicy i zaufania wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przez pozostałych członków Rady w
trakcie lub jako rezultat oceny, oraz zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny
operacji i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
9) są mi znane konsekwencje wynikające z poświadczenia nieprawdy i złamania zapisów deklaracji.
10) okoliczności, o których mowa w pkt. 2 – 6, zachodzą w stosunku do następujących wnioskodawców i
przedłożonych przez nich operacji (wniosków)*:
Lp.

Numer wniosku

Imię i Nazwisko lub Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

1
2
…..
1. w związku z sytuacją, o której mowa w pkt. 10, wycofuję się z oceny wskazanych w pkt. 10
operacji.
………………………………………………
Data, miejscowość i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

IV. Procedura aktualizacji kryteriów wyboru operacji
§1
Aktualizacja kryteriów wyboru operacji, może nastąpić w związku z:
1. zmianą danych dotyczących obszaru LSR;
2. zmianą przepisów dotyczących LSR;
3. potrzebą zastosowania zaleceń z kontroli, oceny, monitoringu i/lub ewaluacji LSR/LGD.
§2
Aktualizacja kryteriów wyboru operacji może nastąpić na wniosek:
1. Rady LGD;
2. Komisji Rewizyjnej LGD;
3. Zarządu LGD;
4. grupy liczącej powyżej 10% wszystkich członków LGD.
§3
Organem LGD uprawnionym do aktualizacji LSR jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
§4
Wniosek o aktualizację kryteriów wyboru operacji składa się do Zarządu LGD.
§5
W terminie 30 dni Zarząd LGD przyjmuje stanowisko w sprawie zgłoszonego wniosku
o aktualizację LSR oraz wyznacza datę Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Kraina Rawki” zgodnie z zapisami Statutu.
§6
Projekt zmiany LSR musi zostać poddany konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie
zmienianych części LSR wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej LGD na co najmniej 14 dni
przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Protokolant

Przewodniczący Zebrania

