Projekty grantowe – KRYTERIA WYBORU.

Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją
Nazwa kryterium

Zasady oceny kryterium

Punkt
acja

Operacja
bezpośrednio
oddziałuje
na
grupę
Zaspokojenie potrzeb
defaworyzowaną – 2 pkt
grup
0/2
Operacja nie oddziałuje na
defaworyzowanych
grupę defaworyzowaną – 0
pkt

Operacja ma zasięg
międzygminny – 4 pkt
Zasięg oddziaływania Operacja nie wykracza poza
0/4
projektu
jedną gminę – 0 pkt.

Miejsce
operacji

Operacja jest realizowana
w miejscowości
zamieszkałej przez mniej
niż 5 tys. mieszkańców – 2
realizacji pkt
Operacja jest realizowana
w miejscowości
zamieszkałej przez więcej
niż 5 tys. mieszkańców – 0
pkt.

Osiągnięcie
wskaźników

Operacja w sposób
bezpośredni przyczynia się
do osiągnięcia wskaźnika
produktu i rezultatu – 6 pkt
Operacja nie przyczynia się
do osiągnięcia wskaźnika
produktu i rezultatu – 0 pkt

Wykonalność operacji

Operacja jest możliwa do
wykonania w sposób
założony przez
wnioskodawcę w
założonym czasie i kosztach
– 4 pkt
Operacja nie jest możliwa
do wykonania w sposób
założony przez
wnioskodawcę w
założonym czasie i kosztach
– 0 pkt

Uzasadnienie adekwatności
kryterium do analizy SWOT

W związku ze słabą rozwiniętą bazą
kulturalno- oświatową oraz
występowaniem wysokiego poziomu
bezrobocia wśród kobiet operacja
powinna oddziaływać na grupę de
faworyzowaną ułatwiając powrót na
rynek pracy lub wpływając na
integrację społeczną.

Uzasadnienie mierzalności
kryterium
Kryterium jest mierzalne dzięki
weryfikacji
wniosków
aplikacyjnych oraz biznesplanu
beneficjentów. Punkty zostaną
przyznane
gdy
beneficjent
wskaże, że operacja będzie
oddziaływała
na
kobiety
bezrobotne poprzez organizację
szkoleń,
warsztatów
pomagającym
bezrobotnym
kobietom
na
podnoszenie
kwalifikacji
i
ułatwiającym
powrót na rynek pracy lub
operacje
bezpośrednio
skierowane dla bezrobotnych
kobiet w tym w zakresie
stworzenia
miejsc
umożliwiających
spędzanie
wolnego czasu i integrację
społeczną.

Kryterium jest mierzalne dzięki
Preferowane będą organizacje
weryfikacji
wniosków
inicjujące i rozwijające ofertę działań
aplikacyjnych, oraz danych z
sieciujących o zasięgu ponadgminnym. ewidencji ludności pozyskanych
przez LGD.

0/2

Operacja ma na celu promowanie
projektów realizowanych na
obszarach wiejskich.

Kryterium jest mierzalne dzięki
weryfikacji
wniosków
aplikacyjnych,oraz danych z
ewidencji ludności pozyskanych
przez LGD.

0/6

Badane na podstawie
przedstawianych dokumentów
poświadczających osiągnięcie
wskaźników. W związku z tym, iż
wskaźniki oraz cele LSR bezpośrednio
korespondują z założeniami analizy
SWOT badanie realizacji wskaźników
przyczyni się do osiągnięcia
zamierzonych przez LGD celów i
poprawi jakość życia na obszarze.

Kryterium jest mierzalne na
podstawie
dokumentacji
poświadczającej
osiąganie
wskaźników przygotowanej przez
Biuro LGD na podstawie wniosku.
Punkty zostaną przyznane gdy
operacja w sposób bezpośredni
przyczynia się do osiągnięcia
wskaźnika produktu.

Badanie stanu faktycznego z
harmonogramem.

Kryterium jest mierzalne na
podstawie
racjonalności
zaplanowanych
kosztów,
kompletności
załączników.
Operacja jest wykonalna gdy
przedstawiono
komplet
załączników
pozytywnie
zaopiniowany przez Biuro LGD
oraz harmonogram prac oraz
zaplanowane
koszty
są
racjonalne

0/4
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Operacja
jest Organizacja pozarządowa-2
realizowana
przez pkt
następujący podmiot Inny podmiot – 0 pkt
Doświadczenie
wnioskodawcy przy
pozyskiwaniu środków
krajowych z budżetów
takich jak: budżety
jednostek samorządu
terytorialnego,
budżety
jednostek
państwowych
(wojewódzkich
i
ministerialnych).
Doświadczenie
wnioskodawcy przy
realizacji projektów z
wykorzystaniem
środków
pochodzących
z
funduszy
strukturalnych
UE,
takich jak: Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego,
Europejski
Fundusz
Społeczny, Europejski
Fundusz Rolny na
Rzecz
Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Wnioskodawca
korzystał z doradztwa,
w tym:
- osobistego w Biurze
LGD „Źródło”,
- szkolenia
przeprowadzonego
przez LGD „Źródło”,
- konsultacji
telefonicznej z
pracownikiem biura
LGD „Źródło”.

Projekt
wykazuje
znaczące
elementy
innowacyjne, które nie
są rozpowszechnione
na terytorium LGD

Zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska
lub
klimatu

Wnioskodawca posiada
doświadczenie –4pkt
Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia– 0 pkt

Wnioskodawca posiada
doświadczenie – 4 pkt
Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia - 0 pkt

Wnioskodawca wykazał
doradztwo – 1 pkt
Wnioskodawca nie wykazał
doradztwa – 0 pkt

Projekt jest innowacyjny w
skali kraju lub regionu w
przypadku przedstawienia
przez Wnioskodawcę opinii
o innowacyjności operacji
wydanej przez jednostkę
naukową podpisaną przez
rektora lub dyrektora
wydziału w danej
dziedzinie.
– 6 pkt
Projekt jest innowacyjny w
skali LGD
– 4 pkt
Projekt jest innowacyjny w
skali Gminy
– 2 pkt
Projekt jest innowacyjny w
skali miejscowości lub nie
jest innowacyjny
– 0 pkt
Projekt zakłada
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu– 4
pkt

0/2

Operacja ma na celu promowanie
organizacji pozarządowych
istniejących na obszarach wiejskich
zaspakajanych potrzeby ludności
lokalnej.

Kryterium jest mierzalne na
podstawie
dokumentu
rejestrowego podmiotu. Punkty
zostaną przyznane zgodnie z
zasadami punktacji.

0/4

Znajomość przez wnioskodawcę reguł
decydujących o powodzeniu projektu
pozwala uzyskać większą efektywność
wykorzystywanych dotacji publicznych
i w lepszym stopniu wykorzystać
„szanse” wynikające z analizy SWOT.
Doświadczenie wnioskodawcy jest
szczególnie istotne przy projektach
związanych z rozwojem działań
ekologicznych
i
rozwojem
agroturystyki.

Kryterium jest mierzalne dzięki
możliwości przedstawienia przez
beneficjenta
dokumentów
potwierdzających korzystanie ze
środków krajowych. Punkty
przyznawane gdy wnioskodawca
przedstawi: zawartą umowę,
rozliczenie lub sprawozdanie lub
inne dokumenty potwierdzające
przyznanie dotacji dotyczące
jednego projektu.

0/4

Znajomość przez wnioskodawcę reguł
decydujących o powodzeniu projektu
pozwala uzyskać większą efektywność
wykorzystywanych dotacji publicznych
i w lepszym stopniu wykorzystać
„szanse” wynikające z analizy SWOT.
Doświadczenie wnioskodawcy jest
szczególnie istotne przy projektach
związanych z rozwojem działań
ekologicznych
i
rozwojem
agroturystyki.

Kryterium jest mierzalne Dzięki
możliwości przedstawienia przez
wnioskodawcę tytuł projektu,
źródła finansowania oraz numeru
umowy, na podstawie której
wcześniejszy
projekt został
sfinansowany. Punkty będą
przyznane gdy wnioskodawca
przedłoży kopie dokumentów
potwierdzających
realizacje
wniosku z UE tj. umowy
przyznania pomocy, wniosek o
płatność dotyczące jednego
projektu.

0/1

Korzystanie z doradztwa w formie
osobistej, telefonicznej lub udziale w
szkoleniu pozwala na dokładne
zapoznanie
wnioskodawcy
z
procedurami dotyczącymi pozyskania
środków finansowych z PROW oraz
sposobem wypełniania dokumentacji
niezbędnej przy ubieganiu się o
wsparcie finansowe.

Kryterium jest mierzalne dzięki
prowadzonym
rejestrom
doradztwa w Biurze LGD oraz
listom obecności na szkoleniach.
Punkty
będą
przyznawane
zgodnie z zasada oceny po
weryfikacji
własnoręcznych
podpisów beneficjentów na
karcie doradztwa lub na liście
obecności na szkoleniu.

0/2/4
/6

Rozwiązania
innowacyjne
proponowane przez beneficjentów im
bardziej są innowacyjne, tym mają
większy zasięg oddziaływania. Jest to
istotne zarówno z punktu widzenia
wnioskodawcy jak i z punktu widzenia
promocji obszaru LGD wskazanego
jako „szansa” w analizie SWOT.

Kryterium jest mierzalne dzięki
możliwości
załączenia
do
dokumentacji m.in. opisów
technicznych,
listów
intencyjnych,
opinii
producentów lub opinii o
innowacyjności. W przypadku
innowacyjności w skali kraju
przedstawienie
przez
Wnioskodawcę
opinii
o
innowacyjności operacji wydanej
przez
jednostkę
naukową
podpisaną przez rektora lub
dziekana wydziału w danej
dziedzinie.
Punkty
zostaną
przyznane zgodnie z zasada
oceny po weryfikacji powyższych
dokumentów.

0/4

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
poprawie środowiska naturalnego
oraz przeciwdziałanie zmianom
klimatu.

Kryterium jest mierzalne na
podstawie opisu operacji oraz jej
celów zawartych we wniosku
oraz informacji dodatkowej oraz
specyfikacji planowanych do
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Projekt nie zakłada
zastosowania rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu – 0
pkt

Maksymalna liczba punktów

zakupu urządzeń. Punkty zostaną
przyznane gdy operacja zakłada
inwestycje w urządzenia
proekologiczne a fakt ten jest
potwierdzony opinią lub
specyfikacja od producenta lub
gdy operacja ma na celu
zorganizowanie wydarzenia
promocyjnego o charakterze
ekologicznym.
39

Po dokonaniu oceny projektu według lokalnych kryteriów wyboru, przyznane punkty będą sumowane
i dzielone przez liczbę radnych biorących udział w ocenie danego projektu. Projekt zostanie skierowany
do finansowania wówczas, gdy uzyska w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru minimum
7 punktów dla każdej operacji.

