Kryteria lokalne dla operacji - EFRR
CEL II Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
CEL SZCZEGÓŁOWY Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
PRZEDSIĘWZIĘCIE Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie,
PRZEDSIĘWZIĘCIE Rozwój lokalnej infrastruktury
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

1.

Operacja skierowana do osób z
grupy osób defaworyzowanych
ujętych w LSR: osoby
niepełnosprawne

Preferuje operacje skierowane do osób Wniosek o przyznanie
niepełnosprawnych z grupy
pomocy wraz z
defaworyzowanej opisanej w LSR.
załącznikami

(0 lub 5 pkt.)

Źródło weryfikacji

0 pkt. – osoby niepełnosprawne
stanowią mniej niż 10% osób do
których skierowana jest operacja.
5 pkt. - osoby niepełnosprawne
stanowią 10 i więcej % osób do których
skierowana jest operacja.

2.

Wkład własny finansowy
wnioskodawcy w % wyższym niż
przewidują warunki przyznania
pomocy – (0 lub 5 pkt.)

Preferuje operacje zakładające wkład
własny finansowy wnioskodawcy w %
wyższym niż przewidują warunki
przyznania pomocy tj. 15%:

Wniosek o przyznanie
pomocy wraz z
załącznikami

0 pkt. – wnioskodawca nie przewiduje
wkładu własnego finansowego co
najmniej 10% wyższego niż przewidują
warunki przyznania pomocy
5 pkt. - wnioskodawca przewiduje
wkład własny finansowy co najmniej
10% wyższy niż przewidują warunki
przyznania pomocy
3.

Operacja znajduje się na liście
operacji szczególnie preferowanych
zawartej w Lokalnej Strategii
Rozwoju - rozdział 5.4 (0 lub 5 pkt.)

Oceniana jest korzyść wypływająca dla
regionu w związku z faktem, iż
operacja znajduje się na liście operacji
szczególnie preferowanych zawartej w
Lokalnej Strategii Rozwoju:
0 pkt. – operacja nie znajduje się na
liście
5 pkt. – operacja znajduje się na liście

Wniosek o przyznanie
pomocy wraz z
załącznikami

4.

Innowacyjny charakter operacji (0
lub 5 pkt.)
(Przez innowacyjność rozumie się
wdrożenie na obszarze LSR nowego
lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego sposobu
wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących lokalnych zasobów
przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych)

Preferowane będą te operacje, które
będą miały innowacyjny charakter –
dzięki czemu będą odpowiadały na
potrzeby poszukiwania nowych,
skuteczniejszych rozwiązań w rozwoju
lokalnym:

Wniosek o przyznanie
pomocy wraz z
załącznikami

0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna
5 pkt. – operacja jest innowacyjna

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium: Innowacyjny charakter operacji.
5.

Czas realizacji operacji (0 lub 3 lub 5 Preferowane będą operacje z krótkim
czasem realizacji: jako początek
pkt.)
realizacji operacji uznaje się
szacunkowy miesiąc podpisania
umowy (miesiąc zakończenia naboru
plus 6 m-cy), za zakończenie realizacji
operacji uznaje się przewidywany czas
(miesiąc/rok) realizacji operacji
wskazany we wniosku o przyznanie
pomocy.

Wniosek o przyznanie
pomocy.

0 pkt. – czas realizacji operacji
powyżej 18 miesięcy
3 pkt. – czas realizacji operacji powyżej
12 miesięcy do 18 miesięcy
5 pkt. – czas realizacji operacji nie
przekracza 12 miesięcy
6.

Wnioskowana kwota pomocy (0 lub
5 lub 10 pkt.)

Preferowane będą wnioski, których
wnioskowana kwota pomocy nie
przekracza:
0 pkt. – wnioskowana kwota pomocy
przekracza 500 tys. zł
5 pkt. – wnioskowana kwota pomocy
zawiera się w kwocie 500 tys. do 300
tys. zł
10 pkt. – wnioskowana kwota pomocy

Wniosek o przyznanie
pomocy

poniżej 300 tys.
7.

Doradztwo biura LGD (0 lub 3 lub 5
pkt.)

Preferowani będą wnioskodawcy
korzystający z doradztwa
zapewnianego przez LGD w zakresie
przygotowania wniosku.
0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa ani szkoleń LGD na etapie
przygotowywania wniosku
3 pkt. – wnioskodawca korzystał z
doradztwa lub szkoleń LGD na etapie
przygotowywania wniosku

Dokumenty LGD (karta
doradztwa podpisana
przez wnioskodawcę,
wydruki e-mail, listy
obecności ze szkoleń,
spotkań
informacyjnych).
Zgodnie z regulaminem
doradztwa dostępnym
na stronie
www.naszakrajna.org
oraz w biurze LGD.

5 pkt. – wnioskodawca korzystał z
doradztwa i szkoleń LGD na etapie
przygotowywania wniosku
Maksymalna liczba punktów: 40

Wymagana minimalna liczba punktów: 15

