Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR

—

kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1.
Lp.
1

Kryterium
W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt,
dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych: dzieci do 7 r. ż,
- 8-18 lat.
- 19-35 lat,
- pow. 35 r. ż.
Za uwzględnienie potrzeb każdej grupy: 7 pkt.

Liczba pkt
Do 28

Sposób weryfikacji
Wskazane grupy zostały zdefiniowane w Lokalnej Strategii Rozwoju jako grupy wymagające podjęcia
dodatkowych działań w ramach realizacji LSR. Zadaniem Wnioskodawcy jest przedstawienie we wniosku
szczegółowego i przejrzystego uzasadnienia, w jaki sposób zaplanowana inwestycja zostanie dostosowana do
określonych potrzeb grup wyliczonych w kryterium. Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje
zawarte we wniosku.
Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się
z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).
Kryterium łączne, punkty sumują się, do zdobycia O lub 7 lub 14 lub 21 lub 28 punktów.
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Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób obiekty
infrastruktury zostaną dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością
ruchową.
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W projekcie przewidziano stworzenie przestrzeni
uwzględniającej różne formy wypoczynku i aktywności
fizycznej, umożliwiające wykorzystanie infrastruktury przez
różne grupy docelowe.
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W ramach projektu przewidziano wykorzystanie spójnej
wizualizacji zgodnej z wytycznymi LGD.
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Uzasadnienie zastosowania kryterium:
Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT: niewystarczająco atrakcyjną ofertę
spędzania wolnego czasu w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz konieczność podjęcia działań
skierowanych do tych grup (badanie ankietowe). Premiuje operacje obejmujące obiekty dostosowane do
potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców w procesie konsultacji społecznych.
Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje zawarte we wniosku. Zadaniem Wnioskodawcy jest
przedstawienie we wniosku szczegółowego i przejrzystego uzasadnienia, w jaki sposób zaplanowana
inwestycja zostanie dostosowana do potrzeb grup wyliczonych w kryterium.
Uzasadnienie zastosowania kryterium:
Kryterium odpowiada jeden z problemów zdiagnozowanych na warsztatach strategicznych — liczne bariery
architektoniczne utrudniające korzystanie osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczoną mobilnością. Premiuje
operacje dostosowane do potrzeb dwóch grup defaworyzowanych: osób niepełnosprawnych oraz osób starszych
(które mają często problemy z poruszaniem sie).
Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje zawarte we wniosku. Wnioskodawca szczegółowo opisał
funkcje spełniane przez poszczególne elementy infrastruktury, z uwzględnieniem informacji, jakie grupy
docelowe będą mogły je wykorzystywać.
Uzasadnienie zastosowania kryterium:
Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT: niewystarczająco atrakcyjną ofertę spędzania
wolnego czasu I niewystarczająco wykorzystany potencjał turystyczny. Premiuje operacje obejmujące obiekty
wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb różnych grup docelowych.
Wnioskodawca odniósł się do wytycznych, wyliczył i szczegółowo opisał, które z elementów
wizualizacji zostaną wykorzystane ramach operacji. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte
we wniosku o dofinansowanie.
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Projekt zawiera opis konsultacji przeprowadzonych z
mieszkańcami terenu, na którym zostanie
zrealizowana inwestycja.
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Uzasadnienie zastosowania kryterium:
Kryterium odpowiada jeden z problemów zdiagnozowanych na warsztatach strategicznych — niewystarczającą
rozpoznawalność LGD wśród mieszkańców. Premiuje operacje przyczyniające się do zwiększenia efektywności
działań komunikacyjnych LGD.
Zadaniem wnioskodawcy jest przedstawienie
sposobu, w jaki
przeprowadzono
konsultacje
społeczne
zapewniające
udział przedstawicieli różnych sektorów, grup
wiekowych i społecznych oraz opisanie jakie zmiany zostały wprowadzone do projektu
w oparciu o przeprowadzone konsultacje.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz
dokumenty załączone przez Wnioskodawcę: obowiązkowo zestawienie uwag zawierająca
informację o sposobie zgłoszenia uwagi (forma, data), dane zgłaszającego tj. imię i
nazwisko, informacja o reprezentowanym podmiocie, treść uwagi oraz informacja, w jaki
sposób odniósł się do niej Wnioskodawca.
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Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w
ramach projektu dotyczące wykorzystania metod
i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu.

Projekt dotyczy inwestycji, która zostanie
przeprowadzona na terenie miejscowości do 5 tys.
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Uzasadnienie zastosowania kryterium:
Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT:
niewystarczającą aktywność mieszkańców i delegowanie zadań na instytucje publiczne
(badanie ankietowe). Premiuje operacje przygotowane w sposób oddolny, z uwzględnieniem
postulatów mieszkańców.
Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu
ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w
oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do
wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych
oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do
uzasadnienia spełnienia kryterium).
Punktów nie uzyska operacja. w której nie przedstawiono listy konkretnych działań,
narzędzi, metod (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzeni a, że planuje
uwzględnić metody i/lub narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania
zmianom klimatu).
Uzasadnienie zastosowania kryterium:
Kryterium odpowiada na zagrożenie wskazane w analizie SWOT. Przyczyni się do
zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i umożliwi osiągnięcie dwóch celów
przekrojowych PROW 2014-2020.
Wnioskodawca wskazuje na spełnienie kryterium we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja
nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o dane

mieszkańców.
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Wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu
własnego na poziomie wyższym niż wymagany
w regulaminie naboru:
- pow. 5 do 10 punktów procentowych - 4
pkt
- pow. 10 punktów procentowych - 8 pkt

Do 8

9

Wnioskodawca uczestniczył w doradztwie
indywidualnym
i lub w szkoleniach LGD zorganizowanych w
ramach naboru
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statystyczne pozyskane z poszczególnych gmin o liczbie osób faktycznie zameldowanych w danej
miejscowości wg stanu na dzień 31.12.2013 r. (dane przed posiedzeniem Rady przygotuje Biuro
LGD).
Uzasadnienie zastosowania kryterium:
Kryterium obowiązkowe w ramach PROW 2014-2020. Przyczyni się do bardziej zrównoważonego
rozwoju obszaru LGD.
Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów
kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania. Weryfikacja nastąpi w
oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie
uznane za spełnione:
-w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na
poziomie wkładu obowiązkowego (zgodnie z
zapisami LSR dla danego typu wnioskodawcy) oraz co najmniej 5,1 punktów
procentowych wkładu własnego powyżej minimum do 10 punktów procentowych
powyżej minimum.
-w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wkład własny na poziomie
wkładu obowiązkowego (zgodnie z zapisami LSR) na poziomie wyższym niż
wymagany. Kryterium rekomendowane w ramach PROW 2014 -2020.
Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięta udział w jednej lub obu formach
wsparcia LGD w ramach naboru. w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w
oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na
szkoleniach. rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD, Obowiązkiem
Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas
szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa). jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W
przypadku stwierdzenia. ze wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje
na liście obecności szkoleń lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w
którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.
Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w. przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie
w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub
doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek .
Uzasadnienie zastosowania kryterium:
Kryterium odpowiada na problemy opisane w diagnozie i analizie SWOT: niewystarczające
kwalifikacje mieszkańców i wysoki poziom skomplikowania przepisów, biurokrację. Przyczyni się do
zwiększenia zainteresowania wnioskodawców wsparciem szkoleniowym i doradczym LGD
oraz poprawy jakości składanych wniosków.

RAZEM

100

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja. aby mogła być wybrana do realizacji
wynosi 60 punktów na 100 możliwych.

