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Rozwoju Obszarów Wiejskich

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA
LUB ZMIANY KRYTERIÓW
I. Sposób tworzenia kryteriów:
Kryteria wyboru, określone zostały dla wszystkich operacji wskazanych w LSR w oparciu
o przeprowadzone konsultacje społeczne. Kryteria są więc powiązane z diagnozą obszaru. Ich powiązanie
z diagnozą jest dokładnie opisane i uwzględnia premiowanie operacji rozwiązujących priorytetowe
zdiagnozowane problemy/spełniających priorytetowe zdiagnozowane potrzeby. Dzięki powiązaniu kryteriów
wyboru z diagnozą obszaru i wnioskami wynikającymi z analizy SWOT przyczyniają się bezpośrednio
do wyboru operacji realizujących określone w LSR wskaźniki produktu i rezultatu.
Zawarte w LSR kryteria są przejrzyste, ponieważ każde z kryteriów posiada dodatkowy opis stanowiący
jego szczegółową definicję co, pozwala uniknąć wątpliwości podczas przyznawania punktacji w danym
kryterium. Zastosowane kryteria wyboru operacji mają charakter kryteriów jakościowych, jednak zawierają
szczegółowy opis wymogów koniecznych do uzyskania danej liczby punktów i dlatego są mierzalne. Dzięki
dookreśleniu w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości oraz opisowi zasad przyznawania punktów
w przedziale minimum - maksimum, kryteria są obiektywne i niedyskryminujące. W LSR zawarto zasady
zmiany kryteriów, dzięki temu są one przejrzyste.
II. Zasady zmiany kryteriów:
1. Konieczność zmian kryteriów może wynikać w szczególności z następujących przyczyn:
- zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR;
- zmiany dokumentów programowych;
- zmiany rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR;
- uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą;
- wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR.
2. Procedura zmiany:
1) Zgłaszanie wniosków o zmianę lokalnych kryteriów wyboru przez Radę/Członków LGD (min. 15) pisemny wniosek złożony za pośrednictwem biura LGD do Zarządu.
2) Na wniosek Zarządu pracownik biura LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu
zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji
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o rozpoczęciu procedury zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z propozycją nowych. Osoby fizyczne
i prawne z terenu LGD (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i jednostki reprezentujące
sektor publiczny) mają prawo do wniesienia uwag w terminie do 14 dni od zamieszczenia informacji
na stronie www.ujsciebaryczy.pl W przypadku konieczności zmian kryteriów wynikającej ze zmian
legislacyjnych lub wytycznych narzuconych LGD przez instytucje nadrzędne, procedura ujęta w niniejszym
punkcie, dotycząca zamieszczenia na stronie internetowej informacji o przystąpieniu do procesu zmian
lokalnych kryteriów nie jest konieczna (brak konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych).
3) Zwołanie WZC na wniosek Prezesa Zarządu.
4) Dyskusja na WZC w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.
5) Decyzja WZC w sprawie zmiany kryteriów
a) podjęcie uchwały o zmianie kryteriów (obowiązuje dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia
zmian przez właściwy podmiot),
- przygotowanie przez biuro LGD nowych kart oceny operacji w oparciu o zmienione kryteria wyboru;
b) odrzucenie proponowanych zmian (dalsze obowiązywanie dotychczasowych kryteriów wyboru operacji).
III. Innowacyjność
1.Definicja innowacyjności
Według Podręcznika Oslo Manual (międzynarodowego podręcznika metodologicznego badań
statystycznych innowacji zalecanego w krajach OECD i UE) innowacja jest to wdrożenie nowego lub
istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej
metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca
pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym (Oslo Manual 2005, OECD/Eurostat).
W LSR przyjęliśmy definicję opartą o to podejście, która dla realizacji celów określonych w naszym LSR
brzmi:
Innowacja to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie
ulepszonego procesu, zastosowanie nowej technologii lub nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy
społecznych na obszarze gminy wchodzącej w skład LGD „Ujście Baryczy” (w przypadku
przedsiębiorczości) bądź niefunkcjonujące w danym środowisku lub społeczności – np. grupy odbiorców,
sołectwa, miejscowości (w przypadku infrastruktury publicznej lub projektów o charakterze prospołecznym).
2.Sposób oceny innowacyjności.
Wnioskodawca składając wniosek do LGD, powinien dołączyć załącznik pn „Odniesienie do lokalnych
kryteriów wyboru” (dokument własny LGD, do pobrania na stronie www.ujsciebaryczy.pl). Brak
uzasadnienia w odniesieniu do kryterium związanego z innowacyjnością skutkuje przyznaniem 0 pkt. za to
kryterium.
IV. Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego
1. Definicja
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Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu określone zostały przez
LGD jako całokształt działań, mających na celu zapobieganie, łagodzenie lub zaradzanie w inny sposób
szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko naturalne i klimat, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
w szczególności poprzez zastosowanie rozwiązań i/lub technologii i/lub maszyn i/lub urządzeń i/lub
sprzętu, mających na celu:
- ograniczoną emisję gazów cieplarnianych lub
- modernizację procesów grzewczych lub
- ograniczone spalanie paliw kopalnych lub
- poprawę efektywności energetycznej lub
- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub
- ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii, w tym poprzez stosowanie energooszczędnych
technologii, zamkniętych obiegów pozwalających na wielokrotne zużycie stosowanego czynnika
(np. powietrza, wody, chłodziw itp.), odzyskiwane energii z procesów produkcyjnych lub
- ograniczanie emisji zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi i/lub stałymi i/lub ciekłymi lub
- ograniczenie powstawania odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie surowców i/lub materiałów
w procesie produkcji lub
- przechowywanie i/lub składowanie i utylizacja i/lub recykling odpadów u wyspecjalizowanych
i uprawnionych do działalności w tym zakresie podmiotów lub
- ograniczenie hałasu i innych czynników będących pochodnymi prowadzenia działalności gospodarczej,
a mających negatywny wpływ na środowisko lub
- podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy proekologicznej lub
- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych lub
- promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania
zmianom klimatu lub
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu
2. Sposób oceny
Wnioskodawca składając wniosek do LGD, powinien dołączyć załącznik pn „Odniesienie do lokalnych
kryteriów wyboru” (dokument własny LGD, do pobrania na stronie www.ujsciebaryczy.pl). Brak
uzasadnienia w odniesieniu do kryterium związanego z ochroną środowiska skutkuje przyznaniem 0
pkt. za to kryterium.
V. LOKALNE KRYTERIA WYBORU
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Projekty grantowe
Lp.
1.

Kryterium

Punktacja

Wnioskodawca zrealizował dotychczas
co najmniej jedną operację
dofinansowaną ze środków publicznych

Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

Opis kryterium
Premiuje wnioskodawców
posiadających doświadczenie w
realizacji operacji, co rokuje
prawidłowe prowadzenie i rozliczenie
operacji
Badane na podstawie
oświadczenia/informacji podmiotu
ubiegającego się o pomoc

2.

3.

Wnioskodawca zobowiązuje się w okresie Tak – 10 pkt.
trwałości projektu do rozpropagowania
informacji o źródle finansowania operacji, Nie – 0 pkt.
w szczególności do zamieszczenia
logotypu LGD oraz innych zgodnie z
księgą wizualizacji we wszystkich
materiałach powstających w wyniku
realizacji projektu (wydawnictwa,
oznakowanie tablicami informacyjnymi
itp.)

Kryterium premiuje wnioskodawców,
którzy w sposób jasny będą
informować społeczeństwo o źródłach
finansowania operacji

Operacja wprowadza rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska
naturalnego i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu, co ma odzwierciedlenie
w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji (koszt bezpośrednio związany z
wprowadzeniem rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska naturalnego i/lub
przeciwdziałających zmianom klimatu
został uwzględniony w zestawieniu
rzeczowo – finansowym operacji)

Kryterium preferuje operacje
wprowadzające rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska i/lub
przeciwdziałające zmianom klimatu,
zgodnie z katalogiem wyznaczonym
przez LGD w treści LSR (w
procedurach wyboru operacji). Ocena
na podstawie informacji w załączniku
pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów
wyboru". Premiuje się operacje o
wyższych nakładach na rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska i/lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Tak, udział
procentowy kosztu
w kosztach całości
inwestycji:
przekracza 10% –
10 pkt.
mieści się w
przedziale 5% –
10% – 5 pkt.
mieści się w
przedziale 2% – 5%
– 2 pkt.
poniżej 2% – 0 pkt.

Badane na podstawie
oświadczenia/deklaracji podmiotu
ubiegającego się o pomoc

Nie – 0 pkt.
4.

Operacja wprowadza rozwiązania
innowacyjne zgodnie z definicją LGD

Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt

Wprowadza elementy innowacyjne
zgodnie z definicją LGD. Ocena na
podstawie informacji w załączniku pn
"Odniesienie do lokalnych kryteriów
wyboru".
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5.

6.

Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 6
m-cy przed złożeniem wniosku i
uczestniczy aktywnie w życiu
stowarzyszenia w szczególności poprzez
udział w walnych zebraniach członków, w
wydarzeniach realizowanych przez LGD
(szkolenia, kursy, warsztaty, wydarzenia
edukacyjno – promocyjne), potwierdzone
co najmniej 2 podpisami na liście
obecności z ww. zadań

Jest członkiem i
uczestniczy – 10
pkt.

Wnioskodawca uczestniczył w
szkoleniach organizowanych przez LGD
nt. zasad, trybu przyznawania i
rozliczania pomocy w ramach działania, z
którego ubiega się o środki i/lub korzystał
z bezpłatnego bezpośredniego doradztwa
świadczonego przez pracowników biura
LGD polegającego na pracy z wnioskiem
(konsultacja pełnej dokumentacji
planowanej do złożenia w ramach naboru
– wniosku wraz z załącznikami).

Tak, uczestniczył w
co najmniej jednym
szkoleniu i co
najmniej raz
korzystał z
doradztwa – 10 pkt.

Nie jest członkiem i
uczestniczy – 5 pkt.
Jest członkiem i nie
uczestniczy – 3 pkt.
Nie jest członkiem i
nie uczestniczy – 0
pkt.

Tak, uczestniczył w
co najmniej jednym
szkoleniu lub co
najmniej raz
korzystał z
doradztwa – 5 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców
będących aktywnymi członkami LGD
zaangażowanymi w działalność
stowarzyszenia
Oceniane na podstawie list obecności
oraz informacji zawartej przez
wnioskodawcę na wymaganym
załączniku pn. "Odniesienie do
lokalnych kryteriów wyboru".

Kryterium premiuje wnioskodawców,
którzy uczestniczyli w szkoleniach
organizowanych przez LGD przed
naborem wniosków oraz
korzystających z bezpośredniego
doradztwa świadczonego przez
pracowników biura LGD. Oceniane na
podstawie list obecności na
szkoleniach i rejestru doradztwa oraz
informacji zawartej przez
wnioskodawcę na wymaganym
załączniku pn. „Odniesienie do
lokalnych kryteriów wyboru”.

Nie – 0 pkt.
7.

1. 20 pkt.
2. 10 pkt.
3. 0 pkt.

Operacja angażuje:
1. 2 i więcej partnerów
2. 1 partnera
3. Nie angażuje partnerów
Udział parterów został jasno określony
(umowa partnerska) to znaczy w treści
umowy określono konkretne zadania jakie
wykonywać będzie dany partner
Wnioskodawcy.

8.

Operacja będzie realizowana w
miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców

MAX: 90 pkt.

Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców
angażujących partnerów społecznych,
posiadających umowy na współpracę
partnerską w zakresie operacji,
określającą zadania partnerów,
proporcjonalnie do ich ilości
(konieczne jest załączenie umowy
partnerskiej)

Preferuje się operacje realizowane w
miejscowościach poniżej 5 000
mieszkańców. Kryterium badane na
podstawie zaświadczenia z ewidencji
ludności.

MIN: 50 pkt.
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