„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik nr 8 do Regulaminu pracy Rady ds. Wyboru Projektów
CEL OGÓLNY:
CEL SZCZEGÓŁOWY:

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

1. Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna nad
Notecią do 2023 roku
1.2. Tworzenie i poprawa wykorzystania infrastruktury lokalnej służącej aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z
obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku

1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

1. Kryterium mierzalne - ilość punktów przypisana do
a) w wyniku operacji nie powstanie nowe konkretnych wartości związanych z ilością tworzonych miejsc
miejsce pracy - 0 pkt
pracy.
Generowanie b) w wyniku operacji powstanie 1 miejsce
pracy - 1 pkt
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
nowych miejsc
c) w wyniku operacji powstaną 2 miejsca deklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy wraz z
pracy pracy - 3 pkt
załącznikami.
maksymalnie 5 d) w wyniku operacji powstaną 3 i więcej
punktów
miejsca pracy - 5 pkt
3. LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy
wskazuje dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia
kryterium.

Warunek utworzenia miejsca pracy uważa się za
spełniony, jeśli jednocześnie spełnione są następujące
warunki:
a) wskaźnik związany z kryterium jest określony i
poprawnie opisano sposób pomiaru wskaźnika,
b) opis operacji wskazuje jednoznacznie na utworzenie w
wyniku operacji miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie
utworzone miejsce pracy zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o
pracę.
c) opis operacji wskazuje jednoznacznie, że miejsce pracy
zostanie utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia
wypłaty końcowej.
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Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Kryterium uwzględnia
wyniki diagnozy obszaru
LSR, która to wskazuje na
konieczność tworzenia
możliwości do
samozatrudnienia,
konieczność wsparcia
tworzenia nowych miejsc
pracy i podejmowania
działalności gospodarczej.
Realizacja kryterium
sprzyjać będzie rozwojowi
przedsiębiorczości.

Kryterium ściśle powiązane z
celami LSR - kryterium
premiuje operacje
przyczyniające się osiągnięcia
wskaźników produktu i
rezultatu w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości i tworzenia
nowych miejsc pracy.

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

1. Kryterium jakościowe - ilość punktów przyznawana na
podstawie opisu operacji w odniesieniu do zastosowania
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.

a) opis operacji nie wskazuje
jednoznacznie na zastosowanie
Ochrona
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub środowiska lub klimatu - 0 pkt

2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
deklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy wraz z
załącznikami.

3. Punkty są przyznawane w szczególności, jeśli spełnione są
warunki:
- opis operacji wskazuje jednoznacznie na zastosowanie
klimatu –
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,
maksymalnie 1 b) opis operacji wskazuje jednoznacznie - zastosowane rozwiązania są racjonalne i uzasadnione
na zastosowanie rozwiązań sprzyjających
punkt
zakresem operacji,
ochronie środowiska lub klimatu - 1 pkt
- w zestawieniu rzeczowo finansowym (budżecie operacji)
uwzględniony został wydatek związany z kryterium i jest on
odpowiedni dla skali operacji.
4. Członek Rady ds. Wyboru Projektów każdorazowo
zobligowany jest do pisemnego uzasadnienia ilości
przyznanych punktów.

2
a) operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej więcej niż 4000
mieszkańców - 0 pkt
b) operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej od 2001 do 4000
mieszkańców - 1 pkt

Miejsce
realizacji
operacji c) operacja będzie realizowana w
maksymalnie 3 miejscowości liczącej od 501 do 2000
punkty
mieszkańców - 2 pkt
d) operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej do 500
mieszkańców - 3 pkt

3

Kryterium premiuje
operacje przyczyniające się
do zachowania silnej
strony obszaru LGD
wskazanej w diagnozie.
Ocenę operacji należy dokonać przy uwzględnieniu
Wpływa na zachowanie
definicji ochrony środowiska lub klimatu rozumianej jako
atrakcyjnych walorów
działania z zakresu recyklingu odpadów, odnawialnych
krajobrazowoźródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej lub
przyrodniczych, które to
wpływających na oszczędność energii, lub emisję
potwierdzone są ochroną
szkodliwych substancji.
prawną na 42%-ach
obszaru LSR. Wymóg
spełnienia kryterium
przyczynia się tym samym
do realizacji założeń LSR
wynikających z diagnozy.

1. Ilość mieszkańców ustalana na podstawie wynikowych
informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych
lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o
statystyce publicznej.

1. Kryterium mierzalne.

Diagnoza obszaru LGD
2. Przy określaniu liczby punktów pod uwagę brana jest
wskazała na konieczność
liczba mieszkańców stałych i czasowych zamieszkujących
stymulowania rozwoju
miejscowość.
obszarów małych
miejscowości, zwykle o
3. W ramach dokumentacji konkursowej należy
charakterze rolniczym.
3. Jest to jedno z obowiązkowych do stosowania kryteriów w archiwizować informacje statystyczne, na podstawie
Kryterium premiuje
przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej,
których dokonana została ocena tego kryterium.
inicjatywy realizowane w
rekreacyjnej, kulturalnej gwarantującej spójność terytorialną
małych miejscowościach.
w zakresie włączenia społecznego.
4. W przypadku, gdy w ramach operacji wskazano więcej
niż jedno miejsce realizacji operacji, do oceny punktowej
wybrane będzie miejsce realizacji operacji z największą
liczbą mieszkańców.
2. Ilość przyznanych punktów ustalana będzie na podstawie
liczebności mieszkańców miejscowości, wskazanej jako
miejsce realizacji operacji, według stanu na dzień 31 grudnia
drugiego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
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Jest to jedno z obligatoryjnych
kryteriów premiujących w
ramach realizacji operacji
finansowanych w ramach
poddziałania 19.2 Wdrażanie
operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego
kierowanego przez
społeczność PROW 20142020. Ściśle powiązane z
celami LSR -wpływa na
osiągnięcie wskaźników
produktu i rezultatu w zakresie
rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska.

Kryterium ściśle powiązane z
celami LSR. Wpływa na
realizację wskaźników
produktu i rezultatu w zakresie
ilości operacji realizowanych
na obszarach małych
miejscowości - zarówno w
kontekście tworzenia miejsca
pracy, rozwoju
przedsiębiorczości jak i
realizacji inicjatyw
wpływających na stan
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej.

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

a) deklarowany wkład własny jest równy
minimalnemu wymaganemu dla
przedsięwzięcia - 0 pkt
b) deklarowany wkład własny jest wyższy
od wymaganego minimum o nie więcej
niż 5% kosztów kwalifikowalnych operacji
- 1 pkt
c) deklarowany wkład własny jest wyższy
od wymaganego minimum i mieści się w
przedziale 5,01% do 10% powyżej
wymaganego minimum liczonego dla
kosztów kwalifikowalnych operacji - 2 pkt
d) deklarowany wkład własny jest wyższy
Wkład własny od wymaganego minimum i mieści się w
wnioskodawcy przedziale 10,01% do 15% powyżej
- maksymalnie wymaganego minimum liczonego dla
kosztów kwalifikowalnych operacji - 3
5 punktów
pkt
e) deklarowany wkład własny jest wyższy
od wymaganego minimum i mieści się w
przedziale 15,01% do 20% powyżej
wymaganego minimum liczonego dla
kosztów kwalifikowalnych operacji - 4
pkt
f) deklarowany wkład własny jest wyższy
od wymaganego minimum o co najmniej
20,01% wymaganego minimum liczonego
dla kosztów kwalifikowalnych operacji - 5
pkt.

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

1. Ilość przyznanych punktów uzależniona jest od
zaangażowania wkładu własnego wnioskodawcy w
realizację operacji.

1. Kryterium mierzalne.
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
deklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy.
3. LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy
podaje informację o pozycji formularza wniosku o
dofinansowanie, która będzie brana pod uwagę podczas
badania spełnienia kryterium.

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Diagnoza obszaru LGD
wykazała mnogość
oczekiwań społecznych
oraz konieczność realizacji
2. Przyznanie punktów poprzedzone musi być
wielu działań i
bezwzględnie odniesieniem do deklarowanego wkładu
przedsięwzięć celem
własnego w stosunku do wymaganego minimum w
prawidłowego i
ramach ogłoszonego konkursu.
zrównoważonego rozwoju
obszaru. Kryterium
3. Wymagany wkład własny należy zbadać pod względem powiązane jest z diagnozą poprawności rachunkowej podczas analizy spełnienia
jego zastosowanie ma na
kryterium i ustalania kwoty wsparcia.
celu realizację większej
ilości operacji.

4
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Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Kryterium ściśle powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i
produktu określonymi w LSR premiowanie większego
wkładu własnego wpływać ma
na osiągnięcie większej ilości
wskaźników niż przy wkładzie
własnym zgodnym z
minimalnym wymaganym.

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

a) operacja nie ma charakteru
innowacyjnego - 0 pkt

1. Kryterium jakościowe - ilość punktów przyznawana na
Ocenę operacji należy dokonać przy uwzględnieniu
podstawie opisu operacji odnoszącego się do innowacyjności. definicji innowacyjności rozumianej jako wdrożenie
nowego na obszarze LGD lub znacząco ulepszonego
b) operacja jest innowacyjna na poziomie 2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego
1 gminy - 1 pkt
deklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy wraz z
sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących
Innowacyjność
załącznikami.
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych,
- maksymalnie
c) operacja jest innowacyjna na poziomie
kulturowych lub społecznych.
3 punkty
obszarów wiejskich LGD – 2 pkt
3. Członek Rady ds. Wyboru Projektów każdorazowo
Przez obszary wiejskie LGD rozumiany jest obszar całego
zobligowany jest do pisemnego uzasadnienie ilości
powiatu pilskiego z wyłączeniem Miasta Piły.
d) operacja jest innowacyjna na poziomie przyznanych punktów w zakresie innowacyjnego charaktery Przez obszar LGD rozumiany jest cały obszar powiatu
obszaru LGD - 3 pkt
operacji oraz obszaru jej oddziaływania.
pilskiego.

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Diagnoza LSR wykazała iż
konieczne jest
stymulowanie
innowacyjnego rozwoju
obszarów małych
miejscowości. Kryterium
premiujące wpływa na
realizację wizji rozwoju
LGD.

Jest to jedno z obligatoryjnych
kryteriów premiujących w
ramach realizacji operacji
finansowanych w ramach
poddziałania 19.2 Wdrażanie
operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego
kierowanego przez
społeczność PROW 20142020. Kryterium ściśle odnosi
się do wskaźników LSR wpływa na osiągnięcie
wskaźników w zakresie ilości
operacji o charakterze
innowacyjnym.

Diagnoza LSR wskazała na
konieczność
kompleksowego rozwoju
obszaru, która ma
wpływać na spójność
działań i oferowanych
usług.

Kryterium ściśle powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i
produktu określonymi w LSR premiowanie operacji mającej
większy zasięg oddziaływania
wpływa na wzrost wskaźników
odnoszących się do liczby osób
korzystających z danej operacji

5
a) podstawowym odbiorcą operacji będą
mieszkańcy 1 miejscowości - 0 pkt
1. Kryterium jakościowe - ilość punktów przyznawana na
b) podstawowym odbiorcą operacji będą podstawie opisu operacji odnoszących się do obszaru
mieszkańcy co najmniej 2 sąsiadujących oddziaływania operacji.
ze sobą miejscowości - 1 pkt
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji podawanych i
Obszar
c) podstawowym odbiorcą operacji będą deklarowanych we wniosku o dofinansowanie wraz z
oddziaływania
mieszkańcy jednej gminy – 2 pkt
załącznikami oraz w dokumentach niezbędnych do ustalenia
operacji spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR.
maksymalnie 4 d) podstawowym odbiorcą operacji będą
punkty
mieszkańcy co najmniej dwóch gmin
3. Członek Rady ds. Wyboru Projektów każdorazowo
znajdujących się na obszarze LGD – 3 pkt zobligowany jest do pisemnego uzasadnienie ilości
przyznanych punktów w zakresie obszaru oddziaływania
e) podstawowym odbiorcą operacji będą operacji
mieszkańcy obszaru LGD (co najmniej trzy
gminy) - 4 pkt

Ocenę operacji należy przeprowadzić poprzez
zweryfikowanie zapisów dotyczących podstawowych
odbiorców operacji, tj. takiej grupy, która przeważa
liczebnie lub takiej, dzięki której uzyskane będą
przeważające źródła przychodów. Obligatoryjnie do
oceny uwzględnione są tylko miejscowości terytorialnie
wchodzące w skład gmin należących do LGD Krajna nad
Notecią.

6
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Lp Kryteria

Uszczegółowienie

a) Wnioskodawca nie udokumentował
realizacji projektów dofinansowanych ze
źródeł zewnętrznych - 0 pkt

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

1. Kryterium mierzalne.

b) wnioskodawca udokumentował
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
Doświadczenie realizację 1 projektu dofinansowanego ze deklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy wraz z
źródeł zewnętrznych - 1 pkt
beneficjenta załącznikami.

maksymalnie 2
c) wnioskodawca udokumentował
punkty
realizację co najmniej 2 projektów

3. LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy
wskazuje dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia
dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
kryterium.
- 2 pkt

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Diagnoza LSR wskazuje na
konieczność wsparcia
1. Punkty przyznane są pod warunkiem, iż wnioskodawca podmiotów działających
otrzymał dofinansowanie ze źródeł krajowych lub
na obszarze LSR, które
europejskich na realizację projektu.
mogą znaczącą przyczyniać
2. Informacja o doświadczeniu winna zawierać co
się do rozwoju LSR z uwagi
najmniej takie informacje, jak:
na ugruntowaną pozycję
- nazwę podmiotu realizującego dany projekt,
oraz posiadane
- ramy czasowe realizacji projektu,
doświadczenie. Kryterium
- wysokość pozyskanych środków zewnętrznych,
premiuje działające
- źródło finansowania.
podmioty posiadające
doświadczenie w realizacji
projektów.

Kryterium ściśle powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i
produktu określonymi w LSR premiowanie podmiotów
posiadających doświadczenie
w realizacji projektów przy
dofinansowaniu zewnętrznym
daje szansę pozytywnego
zrealizowania operacji. Tym
samym ograniczy ryzyko
nieosiagnięcia zakładanych
wskaźników na przyjętym
poziomie.

Diagnoza LSR wskazuje na
konieczność aktywizacji
mieszkańców i
podnoszenia ich
kompetencji i
umiejętności. Doradztwo
w zakresie aplikowania o
środki zewnętrzne będzie
bezpośrednio realizowało
zapisy LSR o wzroście ilości
operacji dofinansowanych
ze środków zewnętrznych.

Kryterium ściśle powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i
produktu określonymi w LSR premiowanie podmiotów
korzystających z doradztwa
oferowanego przez biuro LGD
daje realną pewność
rzetelności i prawidłowości
przygotowania wniosku, co
przekładać się będzie na
zrealizowanie operacji i
osiągnięcie wskaźników
przewidzianych dla danego
typu operacji.

7

a) wnioskodawca nie uczestniczył w
doradztwie oferowanym przez biuro LGD
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie - 0 pkt

1. Kryterium mierzalne.2. Punkty przyznawane są, jeśli biuro
LGD posiada dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca
Uczestnictwo
lub osoba występująca w imieniu wnioskodawcy (w
w doradztwie
szczególności pracownik podmiotu ubiegającego się o
oferowanym
przyznanie pomocy) odbył doradztwo z pracownikiem biura
przez biuro
b) wnioskodawca uczestniczył w
LGD w wymiarze co najmniej 1 godziny, w terminie nie
LGD doradztwie oferowanym przez biuro LGD wcześniejszym niż 3 miesiące przed ostatnim dniem
maksymalnie 2 przed złożeniem wniosku o
przyjmowania wniosków w ramach naboru.
punkty
dofinansowanie - 2 pkt

W ramach dokumentacji biura LGD należy archiwizować
karty zrealizowanego doradztwa, na podstawie których
dokonana została ocena tego kryterium.

8
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Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

1. Kryterium mierzalne.

Operacja
wpływa na
podnoszenie
kompetencji maksymalnie 1
punkt

a) odbiorcy nie uzyskują kwalifikacji lub
kompetencji w wyniku uczestnictwa w
projekcie - 0 pkt
b) odbiorcy uzyskują kwalifikacje lub
nabywają kompetencje w wyniku
uczestnictwa w projekcie - 1 pkt

Diagnoza LSR wskazuje na
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
konieczność aktywizacji
deklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy wraz z
Przez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji mieszkańców i
załącznikami.
należy uznać formalny wynik oceny potwierdzający, że podnoszenia ich
dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające
kompetencji i
3. Punkty są przyznawane, jeśli łącznie spełnione są warunki:
określone standardy (np. w formie egzaminu).
umiejętności. Doradztwo
- w ramach operacji bezpośredni odbiorcy wsparcia uzyskują
Potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji lub nabycia
w zakresie aplikowania o
kwalifikacje lub nabywają kompetencje,
kompetencji jest wydanie certyfikatu, zaświadczenia lub środki zewnętrzne będzie
- w zestawieniu rzeczowo finansowym (budżecie operacji)
innego dokumentu wymaganego przepisami prawa, który bezpośrednio realizowało
uwzględniony został wydatek związany z kryterium, którego
uprawnia do wykonywania określonych czynności.
zapisy LSR o wzroście ilości
zakres i wysokość są uzasadnione zakresem operacji,
operacji dofinansowanych
- wskaźnik związany z kryterium jest określony i poprawnie
ze środków zewnętrznych.
opisano sposób pomiaru wskaźnika.

Kryterium ściśle powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i
produktu określonymi w LSR premiowanie podmiotów
korzystających z doradztwa
oferowanego przez biuro LGD
daje realną pewność
rzetelności i prawidłowości
przygotowania wniosku, co
przekładać się będzie na
zrealizowanie operacji i
osiągnięcie wskaźników
przewidzianych dla danego
typu operacji.

Kryterium uwzględnia
wyniki diagnozy obszaru
LSR, a także informacje
wynikowe uzyskane w
drodze konsultacji
lokalnych kryteriów
wyboru, podczas których
zaproponowano
preferencje dla
podmiotów, które
aktywnie włączają się w
rozwój obszarów wiejskich
poprzez zaangażowanie
we wdrażanie LSR.

Kryterium związane ze
wskaźnikami poprzez
preferowanie operacji
realizowanych przez podmioty
zaangażowane w realizację
LSR.

9

a) wnioskodawca jest członkiem ze
stażem krótszym niż 3 miesiące – 0 pkt

Członkostwo w
b) wnioskodawca jest członkiem LGD o
LGD –
stażu pomiędzy 3 a 12 miesiące - 1 pkt
maksymalnie 2
punkty
c) wnioskodawca jest członkiem LGD o
stażu co najmniej 1 rok - 2 pkt

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

1. Kryterium mierzalne
2. Punkty przyznawane są na podstawie analizy informacji
własnych LGD pod względem bazy członkowskiej.
3. Długość stażu jest liczona od ostatniego dnia naboru
wniosków o przyznanie pomocy.

Punkty są przyznawane, jeśli łącznie spełnione są
warunki:
- wnioskodawca jest członkiem LGD
- dokumenty członka będące w posiadaniu LGD są zgodne
z danymi wskazanymi we wniosku o przyznanie pomocy
(w tym w szczególności dane osobowe, dane adresowe
oraz wykaz osób reprezentujących podmiot - jeśli
dotyczy)
- członek LGD na dzień złożenia wniosku o przyznanie
pomocy ma opłacone wszystkie wymagane przez LGD
składki.

10
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Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

a) wnioskowana kwota pomocy wynosi
więcej niż 90% maksymalnej kwoty
dofinansowania na pojedynczą operację
określoną w LSR - 0 pkt
b) wnioskowana kwota pomocy mieści się
w przedziale 76% - 90% maksymalnej
kwoty dofinansowania na pojedynczą
operację określoną w LSR - 1 pkt
Wysokość
1. Kryterium mierzalne.
c) wnioskowana kwota pomocy mieści się
dofinansowani
w przedziale 51% - 75% maksymalnej
2. Punkty przyznawane są na podstawie informacji
a–
kwoty dofinansowania na pojedynczą
deklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy.
maksymalnie 8 operację określoną w LSR - 3 pkt
punktów
d) wnioskowana kwota pomocy mieści się
w przedziale 35% - 50% maksymalnej
kwoty dofinansowania na pojedynczą
operację określoną w LSR - 5 pkt
e) wnioskowana kwota pomocy jest
niższa niż 35% maksymalnej kwoty
dofinansowania na pojedynczą operację
określoną w LSR - 8 pkt.

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

1. Ilość przyznanych punktów uzależniona jest od
wartości wnioskowanego dofinansowania.

Kryterium uwzględnia
wyniki diagnozy obszaru
LSR, a także informacje
2. Przyznanie punktów poprzedzone musi być
wynikowe uzyskane w
bezwzględnie odniesieniem do wartości wnioskowanego
drodze konsultacji
dofinansowania w stosunku do wymaganego minimum
lokalnych kryteriów
wkładu własnego w ramach ogłoszonego konkursu.
wyboru. Pozwala na wybór
większej liczby projektów
3. Punkty przyznawane są na podstawia porównania
realizujących LSR i
wysokości wnioskowanej kwoty pomocy z maksymalną
przyczynia się do
wartością dofinansowania na pojedynczą operację
zrównoważonego rozwoju
określoną w LSR.
całego obszaru LSR.

Kryterium ściśle powiązane ze
wskaźnikami określonymi w
LSR - umożliwi realizację
wskaźników produktu.

11
a) odległość miejsca realizacji operacji od
centrum aglomeracji pilskiej wynosi
mniej niż 10 km - 0 pkt
1. Kryterium mierzalne.

Dystans od
aglomeracji
pilskiej maksymalnie 4
punkty

14

b) odległość miejsca realizacji operacji od
centrum aglomeracji pilskiej mieści się w
przedziale 10 km - 20 km - 1 pkt
c) odległość miejsca realizacji operacji od
centrum aglomeracji pilskiej mieści się w
przedziale 20 km - 30 km - 2pkt
d) odległość miejsca realizacji operacji od
centrum aglomeracji pilskiej wynosi
więcej niż 30 km - 4 pkt.

W diagnozie wskazano
konieczność
zrównoważonego rozwoju
2. Ilość przyznanych punktów ustalana będzie na podstawie
obszaru LSR. Wskaźnik
pomiaru odległości miejsca realizacji operacji od centrum
bezpośrednio przyczynia
miasta Piły mierzonego od Urzędu Miasta Piły.
się do wyboru projektów,
2. W przypadku, gdy w ramach operacji wskazano więcej które będą wdrażane na
3. W przypadku, gdy Mapa Google nie dysponuje wskazaniem
niż jedno miejsce realizacji operacji, do oceny punktowej obszarze całego powiatu
dokładnego adresu miejsca realizacji operacji, do wyliczenia
wybrane będzie miejsce realizacji operacji znajdujące się pilskiego, a nie tylko w
wartości punktowej może służyć nazwa miejscowości
najbliżej centrum miasta Piły.
bezpośrednim sąsiedztwie
przypisana do miejsca realizacji operacji.
największego centrum
miejskiego LGD.
1. Ilość punktów uzależniona jest od najkrótszej
odległości drogowej od centrum miasta Piły do miejsca
realizacji operacji mierzonej przy wykorzystaniu aplikacji
Mapy Google.

Strona 7 z 8

Kryterium powiązane ze
wskaźnikami poprzez
preferowanie operacji
przyczyniających się do
zrównoważonego rozwoju
obszaru LGD.

Lp Kryteria

15

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

1. Kryterium mierzalne - ilość punktów przypisana jest do
konkretnych zapisów we wniosku o przyznanie pomocy w
a) we wniosku o przyznanie pomocy nie odniesieniu do wskaźników osiągnięcia celów operacji.
uwzględniono prawidłowo
2. Punkty przyznawane są na podstawie informacji
obowiązkowych wskaźników określonych deklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy wraz z
Realizacja
w LSR dla danego przedsięwzięcia - 0 pkt załącznikami.
wskaźników
3. Punkty są przyznawane, jeśli łącznie spełnione są warunki:
LSR –
b) we wniosku o przyznanie pomocy
- we wniosku o przyznanie pomocy wskazano wszystkie
maksymalnie 3 uwzględniono obowiązkowe wskaźniki
obowiązkowe dla danego przedsięwzięcia wskaźniki określone
punkty
określone w LSR dla danego
w LSR zgodnie z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie
przedsięwzięcia - 3 pkt.
pomocy,
- wartości liczbowe podane we wskaźnikach są racjonalne i
uzasadnione zakresem operacji,
- prawidłowo wskazano sposób pomiaru wskaźnika.

maksymalna liczba punktów
minimalna wymagana liczba punktów

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie
pomocy podaje zakładane do osiągnięcia wskaźniki, które
wnioskodawca - w zależności od zakresu operacji powinien uwzględnić we wniosku.

Kryterium przyczynia się
bezpośrednio do
osiągnięcia zaplanowanych
w LSR wskaźników.

Kryterium przyczynia się
bezpośrednio do osiągnięcia
zaplanowanych w LSR
wskaźników.

43
12,9

Strona 8 z 8

