Załącznik do uchwały Rady LGD Stolem
nr 31/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Kryteria wyboru operacji, wraz z procedurą ustalania
lub zmiany kryteriów
I.

Kryteria wyboru operacji dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia
I.2.1. Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu
oraz przedsięwzięcia I.2.2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno
kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym – konkurs

Kryterium

Opis/uzasadnienie

Punktacja

Źródło weryfikacji

1. zakres operacji
(maks. 2 pkt)

Preferowane są operacje
dostosowane potrzeb grup
defaworyzowanych ze względu
na wykluczenie społeczne
wskazanych w LSR- dzieci i
młodzież ucząca się, osoby
60+.

2 pkt.- operacja dostosowana Karta opisu operacji,
do potrzeb grup
informacje we
defaworyzowanych
wniosku
0 pkt- inny rodzaj operacji

2. Rodzaj operacji
(mak. 2 pkt.)

Preferuje się realizację operacji
które wskazane są w LSR jako
preferowane dla danego celu
szczegółowego ze względu na
bezpośrednie przyczynianie się
do osiągniecia wskaźników
LSR

2 pkt- realizuje operację
preferowaną w LSR
0 pkt.-nie realizuje operacji
preferowanej w LSR

3. okres realizacji
operacji
(maks. 1pkt.)

Preferowane są operacje,
których czas realizacji nie
przekracza 12 miesięcy

1 pkt.- Okres realizacji
Informacja we
operacji do 12 miesięcy
wniosku
0 pkt.- Okres realizacji
operacji powyżej 12 miesięcy

4. Uzasadnienie
potrzeby realizacji
operacji

Preferowane są operacje,
których realizacja została
skonsultowana z lokalną
społecznością (uspołeczniona)

2 pkt.- operacja
uspołeczniona
0 pkt. – operacja nie
uspołeczniona

Informacja we
wniosku, karta opisu
operacji, wynik
konsultacji

5. wpływ operacji
na stan środowiska
naturalnego i
zmiany klimatyczne
(maks. 2 pkt)

Kryterium preferuje operacje,
które w swoich celach lub
działalności bezpośrednio
przyczynią się do ochrony
środowiska lub klimatu (np.
recykling odpadów, odnawialne źródła energii, gospodarka
wodno-ściekowa) lub
pośrednio uwzględnia technologie wpływające na oszczędność energii lub
emisje szkodliwych substancji)

2 pkt.- operacje
wykorzystujące OZE w
zakresie istotnym dla
realizacji projektu.
1 pkt. – operacje mające
pozytywny wpływ na ochronę
środowisko i klimat inne niż
OZE
0 pkt- brak wpływu na
ochronę środowiska i klimat.

Informacje zawarte
we wniosku i
załącznikach.
Oświadczenie
wnioskodawcy

Wniosek z
załącznikami

6. Miejsce realizacji Preferowane są operacje realioperacji
zowane na nieruchomościach
publicznych (będących własnością JST lub skarbu państwa)

2 pkt. – Operacja jest
realizowana na
nieruchomościach
publicznych
0 pkt. – operacja jest
realizowana na innych
nieruchomościach

Wniosek, Wypis z
ewidencji gruntów

7. racjonalność
budżetu
(uzasadnienie
kosztów
zaplanowanych do
poniesienia w
ramach operacji)
(maks. 1 pkt)

Preferowane są operacje
1 pkt.-budżet racjonalny
których koszty są racjonalne i 0 pkt.- brak racjonalności
znajdują swoje uzasadnienie w budżetu
dołączonych do wniosku
ofertach, kosztorysach itp.
dokumentach.

Wniosek wraz
załącznikami

8. doradztwo biura
LGD
(maks. 2pkt.)

Preferowani są wnioskodawcy,
którzy korzystali z co najmniej
jednej form doradztwa biura
LGD w zakresie
przygotowania wniosku o
przyznanie dofinansowanie
(doradztwo indywidualne,
szkolenia w trakcie naborów,
konsultacje telefoniczne).

Listy ze spotkań
informacyjnych,
szkoleń, wydruki email, rejestr
beneficjentów
korzystających z
doradztwa LGD.

2 pkt.- wnioskodawca
korzystał z 2 lub więcej form
doradztwa biura LGD na
etapie sporządzania wniosku
w tym szkolenie/spotkanie
informacyjne
1 pkt. - wnioskodawca
korzystał z 1 formy
doradztwa biura LGD na
etapie sporządzania wniosku
0 pkt.- wnioskodawca nie
korzystał z doradztwa n etapie
sporządzania wniosku

Maksymalna liczba punktów: 14 pkt. (min. 40% pkt., aby otrzymać wsparcie)

II. Kryteria wyboru dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia II.1.1.
Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby – premie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Punktacja

Źródło
weryfikacji

Kryterium

Opis/uzasadnienie

1. kwalifikacje
wnioskodawcy do
realizacji tego typu
operacji
(maks. 1pkt)

Preferowani są wnioskodawcy
posiadający doświadczenie
i/lub kwalifikacje
merytoryczne do realizacji
tego typu operacji

1 pkt- wnioskodawca posiada
doświadczenie zawodowe i/lub
kwalifikacje merytoryczne
(wykształcenie, kursy, itp.) zbieżne
zakresem planowanej działalności
0 pkt- wnioskodawca nie posiada
doświadczenia zawodowego i/lub
kwalifikacji merytorycznych
(wykształcenie, kursy, itp.)
zbieżnych z zakresem planowanej
działalności

Świadectwo
pracy, certyfikaty
ukończenia
kursów itp.

2. zakres (charakter)
podejmowanej
działalności
gospodarczej.
(maks.1 pkt)

Preferowane są operacje
związane z podejmowaniem
a) działalności, której podstawą
są lokalne produkty rolne
(produkty wytwarzane na
obszarze LSR)
b) działalność turystyczna
polegająca na zakwaterowaniu
i usługach oferowanych
całorocznie
c) działalność profesjonalna
naukowa i techniczna

1 pkt.- działalność bazująca na
lokalnych produktach rolnych
1pkt- działalność turystyczna
polegająca na zakwaterowaniu i
usługach gastronomicznych
oferowanych całorocznie
1 pkt- działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
0 pkt- inny rodzaj działalności

PKD

3. priorytetowe
grupy
wnioskodawców
(maks.2 pkt.)

Preferowani są wnioskodawcy
należący do grup defaworyzowanych ze względu na
dostęp do rynku pracy –
kobiety oraz osoby bezrobotne
do 30 roku życia opisanych w
LSR (w przypadku gdy osoba
fizyczna zakłada i prowadzi w
swoim imieniu działalność
gosp.) lub zatrudnienie osoby z
grupy de faworyzowanej jeżeli
wnioskodawca nie jest osobą
fizyczną prowadzącą
działalność w swoim imieniu.

2 pkt.- wnioskodawca należy do
jednej z grup defaworyzowanych
lub deklaruje zatrudnienie osoby z
grupy de faworyzowanej względem
rynku pracy
0 pkt.- wnioskodawca nie należy do
jednej z grup defaworyzowanych
lub nie deklaruje zatrudnienia osób
z grup defaworyzowanych
względem rynku pracy

Informacja we
wniosku,
oświadczenie
beneficjenta

4. liczba
nowoutworzonych
miejsc pracy w
przeliczeniu na
pełne etaty
średniorocznie
(maks. 2 pkt.)

Preferowani są wnioskodawcy
deklarujący utworzenie więcej
niż jednego miejsca pracy
(dodatkowe miejsce pracy poza
samozatrudnieniem)

2 pkt.- w wyniku realizacji operacji
powstaną dwa lub więcej miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średniorocznie
1 pkt.- w wyniku realizacji operacji
powstanie jedno miejsc pracy w
przeliczeniu na pełne etaty
średniorocznie, w tym
samozatrudnienie

Informacja we
wniosku,
oświadczenie
wnioskodawcy

5. innowacyjność
operacji
(maks.3pkt)

Preferowane są operacje
innowacyjne zgodnie z opisem
zawartym dla tego
przedsięwzięcia w LSR

3 pkt.- projekt innowacyjny w skali Wniosek
całego obszaru LSR
1 pkt.- projekt innowacyjny w skali
1 gminy objętej LSR na której
realizowana jest operacja
0 pkt.- brak innowacyjności

6. wpływ operacji
na stan środowiska
naturalnego i
zmiany klimatyczne
(maks. 2 pkt.)

Kryterium preferuje operacje
spełniające łącznie dwie
przesłanki- przynajmniej 10%
kosztów kwalifikowalnych
zestawienia rzeczowofinansowego przeznaczonych
jest na rozwiązania sprzyjające
stanowi środowiska
naturalnego i zmianom klimatu
oraz zastosowanie tych
rozwiązań ma znaczący i
istotny wpływ na realizację
operacji.

2 pkt. – przynajmniej 10% środków finansowych zestawienia rzeczowo – finansowego przeznaczonych jest na rozwiązania
sprzyjające stanowi środowiska
naturalnego i zmianom
klimatycznym i zastosowanie tych
rozwiązań ma istotny i znaczący
wpływ na realizację operacji.
0 pkt.- brak wpływu na ochronę
środowiska i klimat

Informacje
zawarte we
wniosku i
załącznikach

7. okres
zameldowania
wnioskodawcy na
obszarze LSR
(maks. 2pkt.)

Preferowani są wnioskodawca
zameldowani nieprzerwanie
na pobyt stały lub czasowy na
obszarze LSR od co najmniej 2
lat na dzień złożenia wniosku

2 pkt – okres zameldowania na
obszarze LSR od dwóch lat wzwyż
1 pkt.- powyżej 1 roku do 2lat
0 pkt.- poniżej 1 roku

Dokumenty
przedstawione
przez
Wnioskodawcę –
aktualne,
urzędowe
zaświadczenie o
zameldowaniu
stałym lub
czasowym.

8. doradztwo biura
LGD
(maks. 2 pkt)

Preferowani są wnioskodawcy,
którzy korzystali z co najmniej
jednej form doradztwa biura
LGD w zakresie
przygotowania wniosku o
przyznanie dofinansowanie
(doradztwo indywidualne,
szkolenia w trakcie naborów,
konsultacje telefoniczne).

2 pkt.- wnioskodawca korzystał z
więcej niż jednej formy doradztwa
biura LGD na etapie sporządzania
wniosku w tym udział w
szkoleniu/spotkaniu informacyjnym
1 pkt. – wnioskodawca korzystał z
jednej formy doradztwa biura LGD
na etapie sporządzania wniosków.
0 pkt. - wnioskodawca nie
korzystał z usług doradczych biura
LGD na etapie sporządzania
wniosku

Listy ze spotkań
informacyjnych,
szkoleń, wydruki
e-mail, rejestr
beneficjentów
korzystających z
doradztwa LGD.

Maksymalnie 15 pkt.(min. 40% pkt., tj. 6 pkt. aby otrzymać wsparcie)

III. Kryteria wyboru dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia II.1.2.
Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy oraz w ramach
Przedsięwzięcia II.2.1. Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez rozwój działalności gospodarczej –

konkursy na rozwój działalności gospodarczej
Kryterium

Opis/uzasadnienie

Punktacja

Źródło weryfikacji

1. okres
prowadzenia
działalności
gospodarczej.
(maks. 2 punkty)

Preferowani są przedsiębiorcy
z dłuższym okresem
funkcjonowania na rynku we
wnioskowanym zakresie (do
okresu prowadzenia
działalności nie wlicza się
okresów zawieszenia
działalności)

2 pkt.-podmiot prowadzi
działalność na obszarze LSR
powyżej 5 lat
1 pkt- podmiot prowadzi
działalność na obszarze LSR
od 2 do 5 lat
0 pkt.-podmiot prowadzi
działalność na obszarze LSR
poniżej 2 lat

2. zakres (charakter)
prowadzonej
działalności
gospodarczej.
(maks. 1pkt.)

Preferowane są następujące
operacje polegające na
rozwoju:
a) działalności której podstawą
są lokalne produkty rolne
b) działalność związana z
turystyką bądź rekreacją (np.
podniesienie standardu
istniejących obiektów,
zastosowanie innowacyjnych
rozwiązań, dostosowanie do
turystyki całorocznej, itp.)
c) działalność produkcyjna w
branży drzewnej lub
budowlanej

1 pkt.- działalność której
PKD
podstawą są lokalne produkty
rolne
1 pkt- działalność związana z
turystyką bądź rekreacją
1 pkt. – działalność
produkcyjna w branży
drzewnej bądź budowlanej
0 pkt- inny rodzaj działalności

3. zatrudnienie i
utrzymanie
zatrudnienia osób
należących do grup
defaworyzowanych
wskazanych w LSR
(maks 1 punkt)

Preferowani są wnioskodawcy
deklarujący zatrudnienie i
utrzymanie zatrudnienia osób z
obszaru LSR należących do
grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku
pracy opisanych w LSR

2 pkt.- wnioskodawca
deklaruje zatrudnienie osób z
grup defaworyzowanych.
0 pkt.- wnioskodawca nie
deklaruje zatrudnienia osób z
grup defaworyzowanych

Informacja we
wniosku,
oświadczenie
wnioskodawcy

4. liczba
nowoutworzonych i
utrzymanych miejsc
pracy
(maks.2 pkt.)

Preferowani są wnioskodawcy
deklarujący utworzenie i
utrzymanie więcej niż jednego
miejsca pracy w przeliczeniu
na etaty średnioroczne.

2 pkt.- w wyniku realizacji
operacji powstaną co
najmniej 2 miejsca pracy w
przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne
1pkt.- w wyniku realizacji
operacji powstanie jedno
miejsce pracy w przeliczeniu
na pełen etat średnioroczny
0 pkt. – brak utworzonych
miejsc pracy (kwota
dofinansowania do 25
000 zł)

Informacja we
wniosku,
oświadczenie
wnioskodawcy

KRS/CEIGD/
Oświadczenie

5.Wkład własny
(maks. 2 pkt.)

Preferuje wnioskodawców,
którzy zakładają wyższy od
minimalnego udział środków
własnych finansowych w
realizację operacji

2 pkt - udział wyższy od
minimalnego o więcej niż
10%
1 pkt. - udział wyższy od
minimalnego do 10%
0 pkt. – operacja nie zakłada
wyższego udziału środków
własnych

6. wysokość
wnioskowanej
kwoty wsparcia
(maks. 1 pkt.)

Preferuje operacje, o kwocie
wsparcia powyżej 25 tys. zł

1 pkt.- kwota wsparcia
powyżej 25 tys. zł.
0 pkt.- kwota
wsparcia do 25 tys. zł.

7. innowacyjność
operacji
(maks. 3 pkt.)

Preferowane są operacje
innowacyjne zgodnie z opisem
zawartym dla tego
przedsięwzięcia w LSR

3 pkt.- projekt innowacyjny Wniosek
w skali całego obszaru LSR
1 pkt. -innowacyjny w skali 1
gminy objętej LSR na której
realizowana jest operacja
0 pkt.- brak innowacyjności

8. wpływ operacji
na stan środowiska
naturalnego i
zmiany klimatyczne
(maks.2 pkt)

Kryterium preferuje operacje
spełniające łącznie dwie
przesłanki- przynajmniej 10%
kosztów kwalifikowalnych
zestawienia rzeczowofinansowego przeznaczonych
jest na rozwiązania sprzyjające
stanowi środowiska
naturalnego i zmianom klimatu
oraz zastosowanie tych
rozwiązań ma znaczący i
istotny wpływ na realizację
operacji.

2 pkt. – przynajmniej 10%
środków finansowych zestawienia rzeczowo
– finansowego przeznaczonych jest na rozwiązania sprzyjające stanowi
środowiska naturalnego i
zmianom klimatycznym i
zastosowanie tych rozwiązań
ma istotny i znaczący wpływ
na realizację operacji.
0 pkt.- brak wpływu na
ochronę środowiska i klimat

Informacje zawarte
we wniosku i
załącznikach.
Oświadczenie
wnioskodawcy.

9. doradztwo biura
LGD
(maks. 2pkt)

Preferowani są wnioskodawcy,
którzy korzystali z co najmniej
jednej form doradztwa biura
LGD w zakresie
przygotowania wniosku o
przyznanie dofinansowanie
(doradztwo indywidualne,
szkolenia w trakcie naborów,
konsultacje telefoniczne).

2 pkt.- wnioskodawca
korzystał z więcej niż jednej
formy doradztwa biura LGD
na etapie sporządzania
wniosku, w tym udział w
szkoleniu/spotkaniu
informacyjnym
1 pkt. – wnioskodawca
korzystał z jednej formy
doradztwa biura LGD na
etapie sporządzania
wniosków.
0 pkt. - wnioskodawca nie
korzystał z usług doradczych
biura LGD na etapie
sporządzania wniosku

Listy ze spotkań
informacyjnych,
szkoleń, wydruki email, rejestr
beneficjentów
korzystających z
doradztwa LGD.

Wniosek

Informacja we
wniosku

Maksymalna liczba punktów 17 (min. 40% pkt., tj. 6,8 pkt. aby otrzymać wsparcie)

IV. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
Kryteria wyboru operacji do poszczególnych przedsięwzięć zostały opracowane przez Grupą Roboczą
ds. opracowania LSR na podstawie diagnozy obszaru /analizy SWOT i skonsultowane z Zarządem, Radą
LGD oraz lokalną społecznością za pomocą strony internetowej LGD i spotkań konsultacyjnych. Szczegółowe wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdej grup kryteriów
ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania.
Ostateczny kształt kryteriów przedstawionych powyżej zostały przyjęty uchwałą Rady LGD Stolem, która
zgodnie ze statutem LGD jest organem odpowiedzialnym za uchwalanie i aktualizację lokalnych kryteriów
wyboru .
Zmiany obowiązujących przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte Lokalną Strategią Rozwoju, zmiany dokumentów programowych, uwagi lokalnej społeczności często powodują, iż zachodzi konieczność zmiany kryteriów na podstawie, których Rada LGD dokonuje oceny i wyboru operacji zgłoszonych przez wnioskodawców podczas naborów. Również uwagi zgłaszane przez Instytucje Wdrażające czy
organy kontroli, albo też wnioski wynikające z praktycznego stosowania LSR - głos lokalnej społeczności i
przeprowadzonej ewaluacji LSR, mają istotne znaczenie do wprowadzeniem zmian w kryteriach.
Procedura wprowadzania ewentualnych zmian w kryteriach przebiegać będzie w następujący sposób:
1. Zarząd LGD jako organ odpowiedzialny za całokształt działalności stowarzyszenia i przeprowadzający ewaluację LSR w wyniku w/w przesłanek zgłasza Radzie LGD Stolem potrzebę zmiany kryteriów wyboru operacji.
2. Rada LGD na wniosek Zarządu podejmuje decyzję o przystąpieniu do zmiany kryteriów.
3. Biuro LGD umieszcza na stronie internetowej LGD (www.lgdstolem.pl) oraz tablicy ogłoszeń w
siedzibie LGD propozycję zmiany kryteriów wyboru.
4. Każdy mieszkaniec obszaru objętego działalnością LGD Stolem ma prawo do wniesienia uwag do
propozycji zmiany kryteriów w terminie 21 dni.
5. Zmiana kryteriów może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lokalną społecznością
zamieszkującą obszar LSR. Konsultacje dot. zmian lokalnych kryteriów wyboru odbywać się będą w
formie spotkań konsultacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem głosów osób należących do grup
defaworyzowanych z obszaru LSR.
6. Zebrane dane i informacje przekazane przez społeczność lokalną w formie pisemnej, zostaną wykorzystane do podjęcia zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji, które opracowane zostaną przez
Radę LGD Stolem. Podczas prac nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru operacji możliwe
jest korzystanie z pomocy ekspertów w tej dziedzinie.
7. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Rada wraz Zarządem przygotowuje wniosek do
instytucji wdrażającej o wyrażenie zgody na zmianę kryteriów wyboru operacji.
8. Po uzyskaniu zgody instytucji wdrażającej Rada LGD podejmuje uchwałę w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji.
9. Biuro LGD upublicznia wprowadzone zmiany w kryteriach poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej LGD (www.lgdstolem.pl) oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD.

