1.
Poziom udziału własnego Wnioskodawcy w pokryciu kosztów realizacji operacji.
W tym kryterium oceniany jest deklarowany udział własny Wnioskodawcy w pokryciu
kwalifikowanych kosztów operacji.
Oceniając zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru członkowie Rady LGD przyznają punkty
za opis i oddziaływanie planowanej operacji biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1

Ocena realizacji LSR

Ilość punktów

1. Energia ze źródeł odnawialnych (prowadzenie uprawy roślin na cele energetyczne, kolektory słoneczne itp., prowadzenie
usług związanych z propagowaniem i wdrażaniem działań związanych z energią odnawialną)
- realizacja min. 1 wskaźnika produktu (1 wskaźnik 1 pkt nie więcej niż

2 pkt)

10

Ilość punktów
2. Rozwój agroturystyki (organizacja szkoleń o tematyce dotyczącej agroturystyki, tworzenie gospodarstw agroturystycznych,
(adaptacja/remont/budowa) pomieszczeń gospodarczych na cele agroturystyczne uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury
agroturystycznej)

3. Poziom udziału własnego
netto Wnioskodawcy w
pokryciu kosztów realizacji
operacji.

20

3.1 Jeśli udział własny Wnioskodawcy wynosi powyżej 70%
10
3.2 Jeśli udział własny Wnioskodawcy wynosi powyżej 60% i nie więcej niż 70%

5

3.3 Jeśli udział własny Wnioskodawcy wynosi nie więcej niż 60%

0

4. Woda (np. organizacja imprez wykorzystujących potencjał kulturowy wody, zakup sprzętu do uprawiania turystyki i rekreacji
wodnej, remont i tworzenie obiektów infrastruktury związanej z wodą, wykorzystujący potencjał elektrowni wodnych i inne
nowe innowacyjne pomysły związane z wodą)
- realizacja min. 1 wskaźnika produktu (1 wskaźnik 1 pkt nie więcej niż

1-10

3 pkt)

5.1 Trasa „Parki Drzewa Lasy” działania innowacyjne, zwiększające atrakcyjność trasy

1-6

5.2 Trasa „Zakony Pojezierza” działania innowacyjne, zwiększające atrakcyjność trasy

1-6

5. Trasy tematyczne

2

6. Operacja ma innowacyjny
charakter i wpisuje się do
rozwiązań zawartych w pkt.
8, lit. a-f LSR

a)

innowacje w rozwoju lokalnej oferty turystycznej

b)

uruchomienie dodatkowych możliwości zarobkowania w gospodarstwach
rolnych związanych z edukacją i rekreacją

c)

wprowadzanie innowacji ze sfery odnawialnych źródeł energii

d)

powszechny, łatwy dostęp do Internetu.

e)

innowacje w sferze zarządzania rozwojem lokalnym

9

f)

nowe sposoby angażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.

7. Liczba partnerów w realizacji projektu na podstawie umowy partnerskiej lub listu intencyjnego
3 partnerów

10

Od 1 do 2 partnerów

5

Bez udziału partnerów

0

8. Udział w szkoleniach na podstawie list obecności
Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

5

Wnioskodawca brał udział w konsultacjach prowadzonych przez koordynatorów gminnych.

1

9. Realizacja operacji generuje zwiększenie ilości zatrudnienia ponad określony limit wynikający z warunków pomocy.
Powyżej limitu

3

9

do limitu

0

10. Czy wnioskodawca aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Czy wnioskodawca składał wnioseki na działania aktywizujące

2

Czy wnioskodawca brał czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD, brał udział w walnych zgromadzeniach ( bez
szkoleń )

2

4

Minimalna ilość punktów, która daje możliwość dofinansowania wynosi 40%.

5

