2014

Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją dla działań:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
Odnowa i rozwój wsi.

Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją
Nazwa kryterium
Procentowy udział
dofinansowania, o który ubiega
się wnioskodawca w stosunku
do maksymalnej możliwej do
uzyskania refundacji.

Komplementarność projektu z
innymi
projektami
obecnie
realizowanymi
lub
zrealizowanymi i spełniającymi
cele LSR

Zasady oceny kryterium
Dofinansowanie,
o
które
ubiega
się
wnioskodawca wynosi do 70% maksymalnej
możliwej kwoty dofinansowania – 6 pkt
Dofinansowanie,
o
które
ubiega
się
wnioskodawca
wynosi
powyżej
70%
maksymalnej możliwej kwoty dofinansowania
– 0 pkt
Występuje komplementarność:
z jednym projektem – 1 pkt
Brak komplementarności – 0 pkt

Punktacja

0/6

0/1

Operacja jest możliwa do wykonania w sposób
założony przez wnioskodawcę w założonym
czasie i kosztach – 1 pkt
Wykonalność operacji

Doświadczenie wnioskodawcy
przy pozyskiwaniu środków
krajowych Takich jak budżety
jednostek
samorządu
terytorialnego,
budżety
jednostek
państwowych
(wojewódzkich
i
ministerialnych).
Doświadczenie wnioskodawcy
przy realizacji projektów z
wykorzystaniem
środków
pochodzących
z
funduszy
strukturalnych UE, takich jak:
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego,
Europejski
Fundusz Społeczny, Europejski
Fundusz
Rolny
na
Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioskodawca
korzystał
z
doradztwa, w tym:
- osobistego w Biurze LGD
„Źródło”,
- szkolenia przeprowadzonego
przez LGD „Źródło”,
- konsultację telefoniczną z

Operacja nie jest możliwa do wykonania w
sposób założony przez wnioskodawcę w
założonym czasie i kosztach – 0 pkt

0/1

Wnioskodawca posiada doświadczenie – 1 pkt
0/1
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia– 0
pkt

Wnioskodawca posiada doświadczenie – 2 pkt
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia - 0
pkt

Wnioskodawca wykazał doradztwo – 1 pkt
Wnioskodawca nie wykazał doradztwa – 0 pkt

0/2

0/1

2014
Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją
Nazwa kryterium
pracownikiem
biura
LGD
„Źródło”.
Potwierdzonym przez wpis na
kartę
doradztwa
lub
w
przypadku
szkolenia
własnoręczny wpis na listę
obecności.

Zasady oceny kryterium

Punktacja

Projekt
wykazuje
znaczące
elementy innowacyjne, które
nie są rozpowszechnione na
terytorium LGD

Projekt jest innowacyjny w skali kraju lub
regionu w przypadku przedstawienia przez
Wnioskodawcę opinii o innowacyjności operacji
wydanej przez jednostkę naukową podpisaną
przez rektora lub dyrektora wydziału w danej
dziedzinie.
– 6 pkt
Projekt jest innowacyjny w skali LGD
– 4 pkt
Projekt jest innowacyjny w skali Gminy
– 2 pkt
Projekt jest innowacyjny w skali miejscowości
lub nie jest innowacyjny
– 0 pkt

0/2/4/6

Projekt
przewiduje
wykorzystanie cennych zasobów
przyrodniczych,
historycznych
lub kulturowych obszaru LGD w
sposób pozwalający spełnić cele
LSR

Projekt
zakłada
wykorzystanie
cennych
zasobów – 4 pkt
Projekt nie zakłada wykorzystania cennych
zasobów – 0 pkt

0/4

Maksymalna liczba punktów

22

Po dokonaniu oceny projektu według lokalnych kryteriów wyboru, przyznane punkty będą
sumowane i dzielone przez liczbę radnych biorących udział w ocenie danego projektu.
Projekt zostanie skierowany do finansowania wówczas, gdy uzyska w ocenie pod względem
lokalnych kryteriów wyboru minimum 2 punkty dla każdego działania.

2014
Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją dla działania małe projekty, tj.
operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją
Nazwa kryterium

Wysokość dofinansowania o
które ubiega się wnioskodawca.

Komplementarność projektu z
innymi
projektami
obecnie
realizowanymi
lub
zrealizowanymi i spełniającymi
cele LSR

Zasady oceny kryterium
Dofinansowanie,
o
które
ubiega
się
wnioskodawca zawiera się w przedziale od
30 000 zł do 50 000 zł –1 pkt
Dofinansowanie,
o
które
ubiega
się
wnioskodawca jest niższe niż 30 000 zł
– 0 pkt
Występuje komplementarność z co najmniej
dwoma projektami – 2 pkt
Występuje komplementarność z jednym
projektem – 1 pkt
Brak komplementarności – 0 pkt

Punktacja

0/1

0 / 1 /2

Operacja jest możliwa do wykonania w sposób
założony przez wnioskodawcę w założonym
czasie i kosztach – 2 pkt
Wykonalność operacji

Doświadczenie wnioskodawcy
przy pozyskiwaniu środków
krajowych Takich jak budżety
jednostek
samorządu
terytorialnego
budżety
jednostek
państwowych
(wojewódzkich
i
miniestarialnych).
Doświadczenie wnioskodawcy
przy realizacji projektów z
wykorzystaniem
środków
pochodzących
z
funduszy
strukturalnych UE, takich jak:
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego,
Europejski
Fundusz Społeczny, Europejski
Fundusz
Rolny
na
Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioskodawca
korzystał
z
doradztwa, w tym:
- osobistego w Biurze LGD
„Źródło”,
- szkolenia przeprowadzonego
przez LGD „Źródło”,
- konsultację telefoniczną z
pracownikiem
biura
LGD
„Źródło”.
Potwierdzonym przez wpis na
kartę
doradztwa
lub
w
przypadku
szkolenia

Operacja nie jest możliwa do wykonania w
sposób założony przez wnioskodawcę w
założonym czasie i kosztach – 0 pkt

0/2

Wnioskodawca posiada doświadczenie –3 pkt
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia– 0
pkt

Wnioskodawca posiada doświadczenie – 3 pkt
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia - 0
pkt

Wnioskodawca wykazał doradztwo – 3 pkt
Wnioskodawca nie wykazał doradztwa – 0 pkt

0/3

0/3

0/3

2014
Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją
Nazwa kryterium
własnoręczny wpis na
obecności.

Zasady oceny kryterium

Punktacja

Projekt jest innowacyjny w skali kraju lub
regionu w przypadku przedstawienia przez
Wnioskodawcę opinii o innowacyjności operacji
wydanej przez jednostkę naukową podpisaną
przez rektora lub dyrektora wydziału w danej
dziedzinie.
– 6 pkt
Projekt jest innowacyjny w skali LGD
– 4 pkt
Projekt jest innowacyjny w skali Gminy
– 2 pkt
Projekt jest innowacyjny w skali miejscowości
lub nie jest innowacyjny
– 0 pkt

0/2/4/6

Projekt
zakłada
wykorzystanie
cennych
zasobów – 2 pkt
Projekt nie zakłada wykorzystania cennych
zasobów – 0 pkt

0 /2

listę

Projekt
wykazuje
znaczące
elementy innowacyjne, które
nie są rozpowszechnione na
terytorium LGD

Projekt
przewiduje
wykorzystanie cennych zasobów
przyrodniczych,
historycznych
lub kulturowych obszaru LGD w
sposób pozwalający spełnić cele
LSR
Maksymalna liczba punktów

22

Po dokonaniu oceny projektu według lokalnych kryteriów wyboru, przyznane punkty będą
sumowane i dzielone przez liczbę radnych biorących udział w ocenie danego projektu.
Projekt zostanie skierowany do finansowania wówczas, gdy uzyska w ocenie pod względem
lokalnych kryteriów wyboru minimum 2 punkty dla każdego działania.

