Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
LGD „Zapiecek” Nr 9/XII/2015 z dnia 30.12.2015r.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA
LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Użyte sformułowania i skróty w niniejszej procedurze oznaczają:
LGD – Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
WZC – Walne Zebranie Członków,
Rada – Rada LGD,
Zarząd – Zarząd LGD,
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
SW – Samorząd Województwa
§1
1.
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru dla operacji
własnych oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
2.
Kryteria wyboru operacji do poszczególnych przedsięwzięć zostały opracowane przez
Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z Grupą Roboczą oraz
lokalną społecznością na spotkaniach informacyjnych i za pomocą strony internetowej LGD.
Szczegółowe wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR.
Dla poszczególnych kryteriów wyboru operacji własnych i oceny wnioskodawców ustalono
minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do
finansowania. Wybrano kryteria ważne z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego
celu, a wynikające z analizy SWOT i diagnozy obszaru.
§2
1. Procedurę przyjmuje i zmienia Zarząd LGD „Zapiecek”.
2. Kryteria wyboru operacji własnych przyjmowane są uchwałą WZC.
3. Ewentualne zmiany kryteriów wyboru mogą nastąpić na wniosek:
1. członków Zarządu
2. członków Rady
3. członków LGD.
4. Wniosek, o którym mowa w ust.3 zawiera propozycje zmiany kryteriów wraz z
uzasadnieniem, które:
1. posiadają metodologię wyliczania,
2. są mierzalne, zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny, niebudzące
wątpliwości interpretacyjnych,
3. posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi
wątpliwości.
§3
1. Jeżeli Zarząd LGD, po weryfikacji wniosków o których mowa w § 2 ust.3 , uzna je za
zasadne:
1. Przygotowuje propozycję zmian danych kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem
oraz przedstawia je do konsultacji społecznych. Minimalne wymogi konsultacji to
powołanie grupy roboczej z reprezentantami 3 sektorów. Poddanie konsultowanych
propozycji ocenie mieszkańców poprzez zamieszczenie propozycji na stronie LGD
oraz na spotkaniach informacyjnych przewidzianych w Planie Komunikacji.
2. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Zarząd przygotowuje wniosek
do SW o wyrażenie zgody na zmianę kryteriów wyboru operacji.
2. Po uzyskaniu zgody SW WZC podejmuje uchwałę w sprawie zmiany kryteriów.

3. LGD informuje, za pomocą elektronicznych środków przekazu (w tym stron
internetowych, portali, e-maili) członków LGD i potencjalnych beneficjentów o tej zmianie.
4.Kryteria obowiązują dla naborów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały o zmianie
kryteriów.
KARTA OCENY OPERACJI ZGODNIE Z KRYTERIAMI LOKALNYMI
DLA DZIAŁANIA – OPERACJE WŁASNE
Kryterium

Maksymalna
liczba punktów

Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa:
tak – 3 pkt
nie – 0 pkt
Operacja zakłada wykorzystanie lokalnego potencjału zbudowanego na bazie
wcześniejszych projektów zrealizowanych ze środków otrzymanych za
pośrednictwem LGD „Zapiecek”:
tak – 2 pkt
nie – 0 pkt
Operacja bazuje na wykorzystaniu lokalnego potencjału
(dziedzictwo kulturowo-historyczne/dziedzictwo przyrodnicze):
tak – 3 pkt
nie – 0 pkt
W budżecie wskazano wkład własny finansowy:
2% - 0 pkt
2,01% - 3% - 3 pkt
Powyżej 3% - 5 pkt
W budżecie projektu zaplanowano działania informujące i promujące o
dofinansowaniu ze środków LGD „Zapiecek”:
Punkty przyznaje się za wykorzystane sposoby informacji (kanały):
- artykuły w lokalnej prasie 1 pkt.
- strona internetowa beneficjenta/media internetowe 1 pkt.
- tablica informująca o dofinansowaniu - 2 pkt
- inne 1 pkt.

Liczba
przyznanych
punktów

3

2

3

5

5

Liczba organizacji z którymi się spotkają podczas wyjazdu studyjnego lub
liczbę miejsc, które odwiedzą w celu poznania dobrych praktyk
- za każdą organizację/miejsce - 1 pkt, max 5 pkt

5

SUMA PUNKTÓW
MINIMALNA WYMAGANA LICZBA PUNKTÓW

23
12

KARTA OCENY WYKONAWCY ZGODNIE Z KRYTERIAMI LOKALNYMI DLA
DZIAŁANIA – OPERACJE WŁASNE
Nr wniosku:
Podmiot składający wniosek:
Nazwa operacji:
Kryterium

Maksymalna
liczba punktów

Wykonawcą jest organizacja pozarządowa:
Tak – 2 pkt

2

Liczba
przyznanych
punktów

nie – 0 pkt

Wykonawca posiada doświadczenie własne lub zatrudni osoby posiadające
doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
(UE, rządowe, samorządowe) o podobnej tematyce:

4

Nie posiada – 0 pkt
Za każdy projekt 1 punkt, max. 4 punkty
Wartość budżetu Wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy jest wyższa od
wnioskowanej kwoty projektu własnego:
2
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Wykonawca zatrudniał w ciągu ostatniego pełnego roku osobę z grupy
defaworyzowanej (do 34 r.ż)
2
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
SUMA PUNKTÓW

10

MINIMALNA WYMAGANA LICZBA PUNKTÓW

5

