Załącznik nr 8 do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
NUMER WNIOSKU:

POZOSTAŁE OPERACJE KONKURSOWE
l.p.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lokalne kryterium / Ocena punktowa
Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację operacji:
- 20 %
- powyżej 20% do 25 %
- powyżej 25%
Beneficjentem projektu jest:
- jednostka spoza sektora finansów publicznych
- jednostka sektora finansów publicznych
Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności:
- grup defaworyzowanych i mieszkańców obszaru LGD
- mieszkańców obszaru LGD
Operacja przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów:
historycznych, kulturowych, przyrodniczych, społecznych
- trzech z powyższych
- dwóch z powyższych
- jednego z powyższych
- żadnego z zasobów
Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców:
- mieszkańcy obszaru LSR
- mieszkańcy gminy
- mieszkańcy miejscowości
Operacja uwzględnia usuwanie barier architektonicznych:
- dostęp osób niepełnosprawnych do budynków, lokali, obiektów
- dostępne drogi, chodniki, podjazdy bez barier architektonicznych
- brak rozwiązań
Obszar realizacji:
- operacja realizowana jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców
- operacja realizowana jest w miejscowości powyżej 5tys. mieszkańców
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:
- operacja zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska
- operacja zakłada rozwiązania sprzyjające zmianom klimatu
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Kryteria decydujące o wyborze projektu w ramach LSR

1

9.

10.

11.

- operacja nie zakłada rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, zmianom
klimatu
Innowacyjność operacji (zgodnie z definicją innowacyjności na poziomie
przedsięwzięć):
- operacja ma charakter innowacyjny
- operacja nie ma charakter innowacyjnego
Operacja dotyczy:
- organizacji Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych podmiotów
ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych
- infrastruktury kulturalnej
- infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej
- infrastruktury lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
Beneficjent posiada program wykorzystania obiektu z włączeniem
podmiotów partnerstwa trójsektorowego oraz grup defaworyzowanych:
- program uwzględnia podmioty reprezentujące 3 sektory i włączenie grup
defaworyzowanych z terenu gminy ze względu na lokalizację obiektu
- program uwzględnia podmioty reprezentujące 2 sektory z terenu gminy
lokalizacji obiektu z terenu gminy ze względu na lokalizację obiektu
- nie określono programu wykorzystania obiektu.
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Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 33
Wniosek musi uzyskać minimum 30% (10 pkt.) maksymalnej liczby punktów na zgodność z lokalnymi
kryteriami

Ocena opisowa
„Pozostałe operacje konkursowe”

pieczęć LGD
NUMER WNIOSKU

Podpis przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego Rady
LGD
IMIĘ i NAZWISKO lub
NAZWA
WNIOSKODAWCY:

`

NAZWA / TYTUŁ
WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
Kryterium oceny (uzasadnienie):
Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację operacji:

Beneficjentem projektu jest:
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Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności:

Operacja przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów: historycznych, kulturowych, przyrodniczych,
społecznych:

Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców:

Operacja uwzględnia usuwanie barier architektonicznych:

Obszar realizacji:

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:

Innowacyjność operacji (zgodnie z definicją innowacyjności na poziomie przedsięwzięć):

Operacja dotyczy:

3

Beneficjent posiada program wykorzystania obiektu z włączeniem podmiotów partnerstwa trójsektorowego
oraz grup defaworyzowanych:

Proponowana kwota wsparcia wraz z uzasadnieniem

Data:

Imię i Nazwisko Członka Rady:

Podpis Członka Rady:
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OCENY OPERACJI
WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH
1. Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny.
2. Pola białe wypełnia Sekretarz i podpisują wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady
LGD biorący udział w ocenie na zgodność z lokalnymi kryteriami oceny operacji.
3. Możliwe jest przyznawanie jedynie punktów całościowych, nie ma możliwości przyznawania
punktacja ułamkowej.
4. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami wyboru operacji wynosi co najmniej 30% (co najmniej 9 punktów).
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, a limit
dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji o miejscu na liście decyduje
wyższa liczba punktów uzyskana w ramach kryterium nr 3 określonego jako kryterium
decydujące. W przypadku gdyby powyższe nie przyniosło rezultatu decyduje kolejność wpływu
wniosku do biura LGD (data i godzina przyjęcia wniosku).
6. Lista lokalnych kryteriów oceny operacji wraz z ich opisem:

L.P.

1.

OPIS KRYTERIUM – POZOSTAŁE OIPERACJE KONKURSOWE
Kryterium
Liczba punktów
Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację operacji:

0 lub 1 lub 2 pkt

Preferowanie operacji angażujących środki własne, dodatkowe źródła finansowania, angażowanie innych
środków umożliwi realizację większej ilości wniosków i działań, angażowanie dodatkowych środków wpływa
na jakość realizacji. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych
wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w
których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny poziom określony w LSR.
0 pkt - 20 %
1 pkt - powyżej 20% do 25 %
2 pkt - powyżej 25%

2.

Beneficjentem projektu jest:

1 lub 3 pkt

Ze względu na trudną sytuację, bariery finansowe, funkcjonowanie non profit, społeczny charakter działań
preferowanie organizacji pozarządowych, społecznych.
3 pkt - jednostka spoza sektora finansów publicznych
1 pkt - jednostka sektora finansów publicznych
Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności: (grup
1 lub 3 pkt
3.
defaworyzowanych, mieszkańców):
Preferowanie projektów skierowanych do grup defaworyzowanych, angażujących lub tworzących warunki do
aktywizacji grup defaworyzowanych. Preferuje się operacje które aktywizują/skierowane są do przedstawicieli
wskazanych w LSR grup defaworyzowanych w życiu społecznym (młodzież, os. powyżej 50 roku życia. osoby
niepełnosprawne, samotnie wychowujący dzieci oraz osoby defaworyzowane pod względem rynku pracy.
Oceniany jest wpływ realizacji operacji na ww. grupy społeczne, preferowane są również operacje, które kierują
swoje dziania do tych grup, w celu przybliżania wiedzy m.in. o regionie, aktywizowania do inicjatyw
społecznych i wolonarystycznych, upowszechniania projektów międzypokoleniowych. Preferuje się operacje
aktywizujące lub integrujące osoby z grup defaworyzowanych ze społecznością lokalną. Punkty można
przyznać, jeśli wnioskodawca wskazał w jaki sposób zamierza dotrzeć do osób z grup defaworyzowanych
i zaangażować je w realizację operacji.
3 pkt - grup defaworyzowanych i mieszkańców
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1 pkt - mieszkańców
Operacja przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów:
0 lub 1 lub 2 lub 3 pkt
4.
historycznych, kulturowych, przyrodniczych, społecznych:
Ocenia podlega stopień wykorzystania przez operację lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego,
historycznego, przyrodniczego. Preferuje się operacje, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale
kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe, itp.), historycznym (np.
zabytki, fakty i przekazy historyczne, itp.), przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym
gatunki i obszary chronione itp) oraz społecznym (np. aktywizacja społeczności lokalnych, grup społecznych).
3 pkt - trzech z powyższych
2 pkt - dwóch z powyższych
1 pkt - jednego z powyższych
0 pkt - żadnego z zasobów
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej informacji o wykorzystywaniu zasobów w
operacji.

5.

Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców:

1 lub 2 lub 3 pkt

Dodatkowo premiowane operacje, które służą jak największej liczbie mieszkańców. Oceniany jest zasięg
oddziaływania operacji. Preferowane są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar
LSR.
3 pkt - mieszkańcy obszaru LSR
2 pkt - mieszkańcy gminy
1 pkt - mieszkańcy miejscowości
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej informacji na temat zasięgu oddziaływania
operacji.

6.

Operacja uwzględnia usuwanie barier architektonicznych:

0 lub 2 lub 3 pkt

Preferuje się operacje mające na celu dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu
włączenia tych osób w życie społeczno- kulturalne. W części opisowej projektu musi znaleźć się skorelowana z
budżetem informacja o usprawnieniach infrastrukturalnych, które ułatwią korzystanie z infrastruktury objętej
wsparciem osobom niepełnosprawnym (niezależnie od rodzaju niepełnosprawności).
3 pkt - dostęp osób niepełnosprawnych do budynków, lokali, obiektów (operacja dotyczy budowy,
przebudowy, modernizacji, wyposażenia)
2 pkt - dostępne drogi, chodniki, podjazdy bez barier architektonicznych (operacja dotyczy budowy,
przebudowy, modernizacji, wyposażenia zewnętrznej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej np.
place zabaw, place rekreacyjne)
0 pkt - brak rozwiązań
7.
Obszar realizacji:
1 lub 3 pkt
W przypadku operacji dotyczących ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej turystycznej,
preferowanie mniejszych miejscowości, małych społeczności, które mają ograniczony dostęp do ww.
infrastruktury. Jakość infrastruktury w mniejszych miejscowościach jest jakościowo gorsza niż w dużych
miejscowościach gminnych. Realizacja inwestycji w mniejszych ośrodkach wiejskich pozwoli na
wyrównywanie poziomów rozwojowych miejscowości obszaru LGD. Wnioskodawca we wniosku zamieścił
informację o realizowanej operacji w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców (dane na
podstawie: liczby mieszkańców wg danych GUS wg. stanu na dzień 31.12.2013r.).
3 pkt - operacja realizowana jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców
1 pkt - operacja realizowana jest w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców
0 lub 2 lub 4 pkt (punkty
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
sumują się –
8.
klimatu:
maksymalnie można
przyznać 4 pkt)

6

Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu.
Stosowanie technologii, rozwiązań przyjaznych ochronie środowiska, zastępowanie tradycyjnych nośników
energii energią odnawialną, termomodernizacja – działania służące ograniczeniu zużycia energii, inwestycje
służące ochronie środowiska.
Ocena zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu będzie prowadzona w oparciu o
rodzaje wydatków, które mają wpływ na ochronę środowiska lub klimatu (tabela B.7 wniosku o przyznanie
pomocy tj. zestawienie rzeczowo- finansowe operacji).
2 pkt - operacja zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska,
2 pkt - operacja zakłada rozwiązania sprzyjające zmianom klimatu
0 pkt - operacja nie zakłada rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, zmianom klimatu
Aby otrzymać 4 pkt. operacja musi zakładać pozytywny efekt ekologiczny, beneficjent powinien wykazać
zgodność operacji z celami przekrojowymi programu w zakresie środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
Innowacyjność operacji (zgodnie z definicją innowacyjności na
0 lub 2 pkt
9.
poziomie przedsięwzięć):
Preferuje operacje innowacyjne (zgodne z założeniem VI rozdziału LSR), niespotykane tj. wykorzystujące
niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod, zasobów
historycznych, przyrodniczych, kulturowych, w tym związanych z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, tradycje
rzemieślnicze.
Realizacja operacji przyczynia się do nowatorskiego sposobu aktywizacji społeczności lokalnej i grup
społecznych oraz włączenia ich w proces rozwoju społeczno-kulturalnego. Nowe formy aktywizacji i integracji
poprzez powstanie miejsc spotkań podniesienie atrakcyjności oferty społecznej i kulturalnej, wykorzystanie
technologii informacyjnych w udostępnianiu zasobów kulturowych, turystycznych, dziedzictwa lokalnego.
2 pkt - operacja ma charakter innowacyjny
0 pkt - operacja nie ma charakteru innowacyjnego
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej informacji o zastosowaniu rozwiązań
innowacyjnych w operacji.
2 lub 3 pkt
Operacja dotyczy:
10.
Preferuje się operację, które dotyczą budowy przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego, infrastruktury rekreacyjno turystycznej oraz organizacji CWOP
podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych.
3 pkt - organizacji Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych podmiotów ekonomii społecznej i grup
defaworyzowanych
2 pkt - infrastruktury kulturalnej
3 pkt - infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej
3 pkt - infrastruktury lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
Beneficjent posiada program wykorzystania obiektu z włączeniem
0 lub 2 lub 4 pkt
podmiotów
partnerstwa
trójsektorowego
oraz
grup
11.
defaworyzowanych:
Preferuje się operacje zakładające wykorzystanie infrastruktury przez wszystkich mieszkańców z
uwzględnieniem partnerstwa podmiotów z różnych sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny oraz grup
defaworyzowanych) działających na obszarze LSR. Maksymalnie premiowane będą operacje, w których
wnioskodawca posiada program użytkowania obiektu (weryfikacja na podstawie porozumienia
uwzględniającego podmioty reprezentujące 3 sektory i włączenie grup defaworyzowanych z terenu gminy ze
względu na lokalizację obiektu). Jeśli nie określono programu użytkowania obiektu w ramach kryterium nie
zostają przyznane punkty.
Kryterium przyczynia się do zwiększenia sią zaangażowania różnych sektorów i partnerów w realizację LSR.
Działania takie mają przyczyniać się do rozwoju współpracy między różnego typu podmiotami z terenu LGD,
co ma pozytywnie wpłynąć na zintegrowanie obszaru, na którym wdrażana jest LSR.
4 pkt - program uwzględnia podmioty reprezentujące 3 sektory i włączenie grup defaworyzowanych z terenu
gminy ze względu na lokalizację obiektu
2 pkt - program uwzględnia podmioty reprezentujące 2 sektory z terenu gminy lokalizacji obiektu z terenu
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gminy ze względu na lokalizację obiektu
0 pkt - nie określono programu wykorzystania obiektu.
Przyznanie punktów w poszczególnych kryteriach będzie możliwe jeżeli wnioskodawca
szczegółowo opisze i wyjaśni je we wniosku (Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami
wyboru operacji przez LGD). Jeśli wnioskodawca nie poda wyczerpującej informacji,
poszczególne kryteria zostają ocenione na 0 pkt.
Rada przyznaje punkty na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku załączników oraz
dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów w ramach
oceny.
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