Załącznik 1 do Procedury - Karta oceny wniosku i operacji zgodnie z celami
LSR i zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI
O UDZIELENIE WSPARCIA,
O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA
NR 1303/2013

Nr naboru:
Znak sprawy:
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy:

Adres / siedziba Wnioskodawcy:

Nazwa operacji:

Załączniki:
Część A. Weryfikacja wstępna wniosku

Część B1. Weryfikacja zgodności operacji z celami LSR
Część B2. Ocena zgodności operacji z PROW na lata
2014-2020
Część B3. Ocena zgodności operacji z RPO WP 20142020
Część B4. Ocena zgodności operacji z PO RYBY 20142020
Część C. Wybór operacji wg lokalnych kryteriów
wyboru

szt.

Znak sprawy:
CZĘŚĆ A: WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU
Lp.

Warunek

1.

Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

2.

Wniosek został sporządzony na formularzu wskazanym w ogłoszeniu
o naborze zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku

3.

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany
w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

4.

Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

5.

Do wniosku dołączono dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze
potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz
kryteriów wyboru operacji
Maksymalny próg limitu wsparcia dotyczący danej operacji nie został
przekroczony

6.

7.

Planowany okres realizacji operacji jest zgodny z ogłoszeniem w
sprawie naboru wniosków

Weryfikujący
TAK
NIE

Sprawdzający
TAK
NIE

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

WYNIK OCENY WSTĘPNEJ
Weryfikujący
TAK

1)

NIE

Sprawdzający
TAK

Wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu

1)

Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w części A1 warunków nie został spełniony
i wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zweryfikował (pracownik biura LGD):
Imię i nazwisko Weryfikującego
Uwagi:

Data i podpis
Sprawdził (pracownik biura LGD):
Imię i nazwisko Sprawdzającego
Uwagi:

Data i podpis

1)

NIE

Znak sprawy:
CZĘŚĆ B: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
CZĘŚĆ B1: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)
Lp.

Warunek

1.

Operacja realizuje cele LSR

2.

Operacja wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na
główne i istotne problemy określone w LSR

3.

Operacja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników monitoringu
określonych w LSR

Zgodność wniosku o dofinansowanie z fiszą projektową z etapu
identyfikacji projektu.
Dotyczy operacji realizowanych w ramach projektów grantowych
w przypadku realizacji przez LGD projektów grantowych.
5. Operacja przewiduje większy udział środków własnych niż wynikający
z przepisów dotyczących poszczególnych programów.
Dotyczy operacji realizowanych w ramach operacji własnych w
przypadku realizacji przez LGD operacji własnych.
WYNIK OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI LSR
4.

Weryfikujący
TAK
NIE

Sprawdzający
TAK
NIE

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□

Weryfikujący
TAK

1)

NIE

Sprawdzający
TAK

Wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu

1)

Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w części B1 warunków nie został spełniony
i wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zweryfikował (pracownik biura LGD):
Imię i nazwisko Weryfikującego
Uwagi:

Data i podpis
Sprawdził (pracownik biura LGD):
Imię i nazwisko Sprawdzającego
Uwagi:

Data i podpis

1)

NIE

Znak sprawy:
CZĘŚĆ B: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
B2. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Lp.

Warunek

I.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osobą fizyczna wykonująca
działalność gospodarczą*

1.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie
1
działalności gospodarczej

2.

Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje
działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której
2
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

3.

Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

4.

Wnioskodawca jest pełnoletni

II.

Wnioskodawcą jest osobą prawną

1.

Siedziba /oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym
LSR, nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR lecz siedziba
znajduje się poza obszarem objętym LSR

2.

Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo

1
2

TAK

Weryfikujący
NIE

TAK

□
□

□

□
□

□

□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

□

□

□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z późn. zm);
j.w.

Sprawdzający
NIE

ND

□

ND

□
□

III.

Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną*

□

1.

Siedziba / oddział spółki kapitałowej w organizacji lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

□

□

2.

Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc na operację wyłącznie
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez
podejmowanie działalności gospodarczej

□

□

IV.

Wnioskodawcą jest spółka cywilna*

1.

Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika,
spełnia kryteria określone w pkt I-III

V.

Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji

1.

Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata
2014-2020 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie
zakładanych wskaźników

2.

Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu

3.

Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR ,
chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie
zlokalizowany poza tym obszarem

4.

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele
określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres
realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia
trwałości operacji

5.

Z załączonego do WOPP biznesplanu wynika, iż operacja zakłada osiaganie
zysku - nie dotyczy operacji, które będą realizowane wyłącznie w zakresie, o

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□

□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia
6.

7.

Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach a wykonanie
zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po
zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy
o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych

8.

Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2
3
ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia :

a)

posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do
operacji, którą zamierza realizować, lub

b)

posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, lub

c)

posiada, jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu
operacji, lub

d)

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować

9.

Koszty kwalifikowalne określone we wniosku są zgodne z zakresem kosztów
kwalifikowalnych określonych dla poddziałania 19.2 w rozporządzeniu oraz
zasadami dotyczącymi kwalifikowalności

10. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych , a w przypadku Wnioskodawcy będącego jednostką sektora
finansów publicznych lub organizacją pożytku publicznego wydatki nie są
współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego
11. Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/2014 - w przypadku gdy

3

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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□

□
□
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□

□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570)

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się
4
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
VI. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
przez podejmowanie działalności gospodarczej

□
□

□

□
□

□
□

□

□
□

1.

Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących
działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana
wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

2.

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym

□

□

□

□

3.

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została
dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a
5
rozporządzenia

□

□

□

□

4.

Operacja zakłada wykonywanie działalności oraz utworzenie i utrzymanie co
najmniej jednego miejsca pracy przez dwa lata od płatności końcowej dotyczy spółki kapitałowej w organizacji

□

□

□

□

□

□

5.

Operacja zakłada wykonywanie działalności gospodarczej, do której stosuje
się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez co
najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej - dotyczy osób fizycznych

□

□

□

□

□

□

□

□

VII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych

□

□

1.

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została
dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust.
1 pkt 2 lit. a lub c rozporządzenia6, której przedmiotem jest działalność
gospodarcza sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych
6
lub produkcja napojów

□

□

□

□

2.

Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa
lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy

□

□

□

□

4

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z późn. zm);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570);
6
j.w.;
5

Operacja nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w
ramach inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w
zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia6 oraz polega
wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych
7
inkubatorów

□

VIII.

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
przez rozwijanie działalności gospodarczej

1.

Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się
8
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2.

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została
dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit.
a rozporządzenia6 albo upłynęło co najmniej dwa lata od dnia przyznania
temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1
9
pkt 2 lit. a rozporządzenia

□
□
□

3.

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca
pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, przez trzy lata od
płatności końcowej, przy czym miejsce pracy jest uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a zatrudnienie będzie miało miejsce w oparciu o umowę
o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę - dotyczy Wnioskodawcy, w
przypadku którego suma uzyskanej oraz wnioskowanej pomocy
przekracza 25 tys. zł

□

Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących
operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c
rozporządzenia

□

□

□

□

Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje
w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia

□
□

□
□

□
□

□
□

3.

IX.

1.

X.

Operacja dotyczy wspierania współpracy

7

□

□

□

□

□
□
□

□
□
□

□
□

□

□

□

□
□

j.w.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z późn. zm);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570);
8
9

1.

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

2.

Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają
się o pomoc:

a).

w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit
10
drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/20138

b)

c)

w zakresie świadczenia usług turystycznych

w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

3.

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas
oznaczony, porozumienie o wspólnej realizacji operacji

4.

Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych
przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie
wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej
sprzedaży takich dóbr lub usług

XI.

1.

2.

Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu

Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji
targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
11
wiejskich
10

□

□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□

□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□

□
□

□

□

□

□

□
□
□
□
□

Rrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)
11
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. poz. 349)

XII.

1.

Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego
Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności
Lokalnej

XIII.

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury

1.

Budowana lub przebudowana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny
lub niekomercyjny charakter

2.

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej

3.

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

XIV.

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg

1.

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub
powiatowych

2.

Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej umożliwi
połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są
usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne
dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych

3.

Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej skróci
dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których
świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze
lub edukacyjne dla ludności lokalnej

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□

□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

XV.

Operacja dotyczy promowania obszaru objętego LSR, w tym
produktów lub usług lokalnych

1.

Operacja służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych

2.

Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem
wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR,
wskazanych i uzasadnionych w LSR

□
□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

WYNIK OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Weryfikujący
TAK

Sprawdzający
NIE

TAK

NIE

Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020
Wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu
1)

Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w części B1 warunków nie został spełniony i wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zweryfikował (pracownik biura LGD):

Imię i nazwisko Weryfikującego
Uwagi:
Data i podpis

Sprawdził (pracownik biura LGD):
Imię i nazwisko Sprawdzającego
Uwagi:
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ B: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

CZĘŚĆ B1: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)
B3. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 20142020
Karta oceny zgodności operacji z RPO WP 2014-2020 zostanie opracowana i wprowadzona do Procedury w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1.2.1: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez
zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu
wolnego (konkursowe/grantowe)
1.2.2: Inicjatywa lokalna w społecznościach
(konkursowe/grantowe)
2.2.2. Edukacja na rzecz ochrony środowiska i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Waga

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1) nie korzystał
2) korzystał
Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub jest neutralna
dla realizacji wskaźników produktu i rezultatu LSR
ponad wymagane minimum Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie
wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe

0
5

0

Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną
określoną w LSR:
1) nie
2) tak

Źródło weryfikacji

Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez
pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność
przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu jest nr konkursu oraz tytuł
wniosku, którego dotyczy doradztwo. Jeżeli Wnioskodawca chce
otrzymać punkty w tym kryterium, to nr na zaświadczeniu powinien
być taki sam jak nr konkursu. W przypadku os. prawnych
zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę, która
korzystała z doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i
wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu operacji
ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w
realizację operacji jest:
1)nie jest organizacja pozarządowa
2)jest organizacja pozarządowa nie mająca
siedziby na terenie gminy Wnioskodawcy
3) jest organizacja pozarządowa mająca siedzibę na
terenie gminy Wnioskodawcy

Uzyskane
punkty

0
5

Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub porozumienie
jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające
zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, przy
czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie
spoczywa na Wnioskodawcy- oryginał lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza.

10

Wniosek o dofinansowanie.
0
10

Zintegrowanie podmiotów
1) 2 podmiotów
2) powyżej 2 podmiotów

0
10

1) nie
2) tak

0
10

1) do 5%
2) od 5% do 10%
3) powyżej 10%

0
5
10

Projekt zapewnia zintegrowanie podmiotów czyli będzie realizowany
przez podmioty z różnych sektorów
Wniosek o dofinansowanie.

Zintegrowanie zasobów

Projekt zapewnia zintegrowanie zasobów czyli zakłada jednoczesne
wykorzystanie rożnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc,
obiektów, elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze,
historyczne lub kulturowe. Wniosek o dofinansowanie.

Wysokość wkładu własnego:

Wkład własny wyższy niż wkład własny Wnioskodawcy
uwarunkowany maksymalnym poziomem dofinansowania
Wnioskodawcy określony w ogłoszeniu o naborze.
Wniosek o dofinansowanie.

(max.10
pkt.)
Operacja promuje obszar SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:
LGD chce promować swój obszar, swoją działalność oraz Program z
którego została dofinansowana operacja.
1) wnioskodawca zamieści informację o
5
Wnioskodawca załącza do wniosku oryginał oświadczenia.
zrealizowanym projekcie wraz z podaniem źródła
finansowania ze zdjęciami na własnej lub
Partnera stronie internetowej
2) wnioskodawca zamieści informację wraz ze
10
zdjęciami na własnej lub Partnera stronie
internetowej oraz stronie LGD
3) wnioskodawca zamieści informację wraz ze
15
zdjęciami na własnej stronie internetowej, stronie
(max.
LGD, lokalnej prasie 15 pkt.)
Max
75
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 45 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1.1.1: Wsparcie dzieci i młodzieży w małych
szkołach
1.1.2: Programy aktywności lokalnej wspierające
dzieci i młodzież
1.1.3: Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w
czasie wolnym
Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1) nie korzystał
2) korzystał
Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub jest
neutralna dla realizacji wskaźników produktu
i rezultatu LSR ponad wymagane minimum
Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie
wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe

Waga

0
5

0

Uzyskane
punkty

Źródło weryfikacji

Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez
pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność
przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu jest nr konkursu oraz
tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Jeżeli Wnioskodawca
chce otrzymać punkty w tym kryterium, to nr na zaświadczeniu
powinien być taki sam jak nr konkursu. W przypadku os. prawnych
zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę, która
korzystała z doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i
wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu operacji
ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

Wnioskodawcą lub partnerem projektu jest
organizacja pozarządowa:
1) nie
2) tak

0
20

Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną
określoną w LSR:
1) nie
2) tak

0
10

Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub porozumienie
jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające
zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, przy
czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie
spoczywa na Wnioskodawcy - oryginał lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza.
Wniosek o dofinansowanie.

Wysokość wkładu własnego:
1) do 5%
2) od 5% do 10%
3) powyżej 10%

Wkład własny wyższy niż wkład własny Wnioskodawcy
uwarunkowany maksymalnym poziomem dofinansowania
Wnioskodawcy określony w ogłoszeniu o naborze.
Wniosek o dofinansowanie.

0
5
10
(max.10
pkt.)

Operacja promuje obszar SLGD „Tygiel Doliny
Bugu”:
1) wnioskodawca zamieści informację o
zrealizowanym projekcie wraz z podaniem
źródła finansowania ze zdjęciami na własnej
lub Partnera stronie internetowej
2) wnioskodawca zamieści informację wraz
ze zdjęciami na własnej lub Partnera stronie
internetowej oraz stronie LGD
3) wnioskodawca zamieści informację wraz ze
zdjęciami na własnej stronie internetowej, stronie
LGD, lokalnej prasie

LGD chce promować swój obszar, swoją działalność oraz Program
z którego została dofinansowana operacja.
Wnioskodawca załącza do wniosku oryginał oświadczenia.
5

10

15
(max. 15
pkt.)
Max
65
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 39 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIEWZIĘCIA:
2.1.1. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej
2.1.2. Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB
2.1.3.Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

Waga

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1)nie korzystał
2) korzystał
Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub jest
neutralna dla realizacji wskaźników
produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na
osiągniecie wskaźników produktu i
rezultatu LSR ponad wymagane
minimum Programowe
Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną
określoną w LSR:
1) nie
2) tak
Gotowość techniczna projektu do realizacji
1) brak wniosku o wydanie pozwolenia na
budowę/zgłoszenia robót budowlanych
2) uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano
zgłoszenia robót budowlanych w stosunku co do
których organ nie wniósł sprzeciwu
Obszar realizacji operacji:

0
5

0

Uzyskan
e punkty

Źródło weryfikacji

Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez
pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność
przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu jest nr konkursu oraz tytuł
wniosku, którego dotyczy doradztwo. Jeżeli Wnioskodawca chce
otrzymać punkty w tym kryterium, to nr na zaświadczeniu powinien
być taki sam jak nr konkursu. W przypadku os. prawnych
zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę, która
korzystała z doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i
wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu operacji
ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

Wniosek o dofinansowanie.
0
10
Wniosek o dofinansowanie.
0
10

Dane z GUS na koniec 2013r.
Wniosek o dofinansowanie.

1) w miejscowości 15 tys. mieszkańców i więcej
2)w miejscowości poniżej 15 tys. mieszkańców
3) w miejscowości poniżej 5 ty. mieszkańców

0
5
10
(max. 10
pkt.)

Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w
realizację operacji jest:
1)nie jest organizacja pozarządowa
2)jest organizacja pozarządowa nie mająca
siedziby na terenie gminy Wnioskodawcy
3) jest organizacja pozarządowa mająca siedzibę na
terenie gminy Wnioskodawcy

0
5
10
(max. 10
pkt.)

Liczba partnerów zaangażowanych w realizację
operacji:
1) brak partnerów
2) 1 partner
3) więcej niż 1 partner

0
5
10
(max. 10
pkt.)

Numer operacji składanej przez wnioskodawcę w
danym naborze:
1)trzeci i kolejne
2)drugi projekt
3)pierwszy projekt
Operacja promuje obszar SLGD „Tygiel Doliny
Bugu”- Wnioskodawca zamieści informację o
zrealizowanym projekcie wraz z podaniem źródła
finansowania i zdjęciami:
1) nie zamieści
2) zamieści na własnej lub Partnera stronie
internetowej
3) zamieści własnej lub Partnera stronie
internetowej oraz stronie LGD
4) zamieści na własnej stronie internetowej,
stronie LGD, lokalnej prasie

Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub porozumienie
jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające
zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, przy
czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie
spoczywa na Wnioskodawcy- oryginał lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza.

Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub porozumienie
jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz zawierające
zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, przy
czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie
spoczywa na Wnioskodawcy - oryginał lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza.

Rejestr operacji prowadzony przez biuro LGD.

0
5
10
(max. 10
pkt.)
LGD chce promować swój obszar, swoją działalność oraz Program z
którego została dofinansowana operacja.
Wnioskodawca załącza do wniosku oryginał oświadczenia.
0
5
10
15
(max 15
pkt.)

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
Wniosek o dofinansowanie.
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:
1) nie przewiduje
0
2) przewiduje OZE, segregacja
10
odpadów lub inne formy
Max
95
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 57 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIEWZIĘCIA:
2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach
domowych

Waga

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1)nie korzystał
2) korzystał
Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub jest
neutralna dla realizacji wskaźników produktu
i rezultatu LSR ponad wymagane minimum
Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie
wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe
Obniżenie
poziomu
dofinansowania
od
wymaganego:
1) Wnioskodawca zastosował obniżenie poniżej
5%
2) Wnioskodawca zastosował obniżenie o 5% i
więcej
Okres realizacji projektu:
1) 18 miesięcy i powyżej
2) do 18 miesięcy

0
5

0

Uzyskan
e punkty

Źródło weryfikacji
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez
pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność
przez pracownika LGD. Zaświadczenie jest wydawane jeśli jest
konsultowany wniosek, a nie świadczone ogólne doradztwo. Na
zaświadczeniu pracownik LGD umieszcza nr konkursu oraz tytuł
wniosku, którego dotyczy doradztwo. Jeżeli Wnioskodawca chce
otrzymać punkty w tym kryterium, to nr na zaświadczeniu powinien
być taki sam jak nr konkursu. W przypadku os. prawnych
zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę, która
korzystała z doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i
wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu operacji
ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

Wniosek o dofinansowanie.
0
10

0
10

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli LGD precyzyjnie
zaplanować
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe realizowanych
projektów. Z dotychczasowych doświadczeń wdrażanych projektów
infrastrukturalnych przez beneficjentów wynika, iż jest
to okres wystarczający do realizacji projektu, a także do podjęcia
ewentualnych środków zaradczych w przypadku powstałych
trudności w realizacji projektu.

Wnioskodawca załącza do wniosku oryginał oświadczenia.
Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną
określoną w LSR:
1) nie
2) tak
Miejsce realizacji operacji znajduje się w obszarze
chronionym przyrody :
1) jest po za obszarem
2) jest częściowo w obszarze
3) jest całościowo w obszarze
Operacja promuje obszar SLGD „Tygiel Doliny
Bugu”- Wnioskodawca zamieści informację o
zrealizowanym projekcie wraz z podaniem źródła
finansowania i zdjęciami:
1) nie zamieści
2) zamieści na własnej lub LGD
3) zamieści na własnej stronie internetowe lub
stronie LGD oraz w lokalnej prasie

Wniosek o dofinansowanie.
0
10
Operacja będzie realizowana na terenie gminy w której występuje
obszar chroniony przyrody: park narodowy, park krajobrazowy,
rezerwat przyrody, otulina parku
narodowego/krajobrazowego/rezerwatu przyrody, obszar
ochronionego krajobrazu, obszar natura 2000.
Wniosek o dofinansowanie.

0
5
10

LGD chce promować swój obszar, swoją działalność oraz Program z
którego została dofinansowana operacja.
Wnioskodawca załącza do wniosku oryginał oświadczenia.
0
5

10
(max 10
pkt.)
Max
60
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 36 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIĘWZIECIA:
3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie
LGD

Waga

(Premie)
Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1) nie korzystał
2) korzystał
Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub jest
neutralna dla realizacji wskaźników produktu
i rezultatu LSR ponad wymagane minimum
Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie
wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe
Wiek osoby na dzień składania operacji:
1) 30 lat i powyżej
2) poniżej 30 lat

0
5

0

Źródło weryfikacji
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez
pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność
przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu jest nr konkursu oraz
tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Jeżeli Wnioskodawca
chce otrzymać punkty w tym kryterium, to nr na zaświadczeniu
powinien być taki sam jak nr konkursu. W przypadku os. prawnych
zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę, która
korzystała z doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i
wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu operacji
ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

0
10

Operacja jest składana przez osobę z grupy
defaworyzowanej określonej w LSR:
1) nie
2) tak

Uzyskan
e punkty

0
5

Wnioskodawca załącza do wniosku dowód osobisty - kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD,
notariusza lub organ, który wydał dokument.(liczy się pełna data
urodzenia tj. dzień/miesiąc/rok). Młodzież należy do grupy
defaworyzowanej określonej w LSR. Należy ją traktować na
pierwszym miejscu w hierarchii os. defaworyzowanych. W
przypadku otrzymania punktów w tym kryterium, Wnioskodawca nie
może otrzymać punktów w kryterium poniżej.
W LSR określono cztery grupy defaworyzowane: młodzież, osoby
powyżej 50 r. życia w tym seniorzy, osoby bezrobotne, osoby
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W przypadku
otrzymania punktów w tym kryterium, Wnioskodawca nie może
otrzymać punktów w kryterium powyżej.

Wnioskodawca wykazuje wkład własny finansowy:
1) nie wykazuje
2) do 5%
3) 5% i powyżej
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:
1) nie przewiduje
2) przewiduje OZE, segregacja odpadów lub
inne formy

Wniosek o dofinansowanie.
0
5
10
(max 10
pkt.)
Wniosek o dofinansowanie.
0
10

Max
45
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 27 pkt
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIĘWZIECIA:
3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie
LGD

Źródło weryfikacji
Waga
Uzyskane
punkty

(Rozwijanie działalności gospodarczej)
Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1) nie korzystał
2) korzystał
Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub jest
neutralna dla realizacji wskaźników produktu
i rezultatu LSR ponad wymagane minimum
Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie
wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe

0
5

0

5

Wysokość wkładu własnego:
2) do 5%
3) od 5% do 10%
4) powyżej 10%

Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez
pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za
zgodność przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu jest nr
konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Jeżeli
Wnioskodawca chce otrzymać punkty w tym kryterium, to nr na
zaświadczeniu powinien być taki sam jak nr konkursu. W
przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na
organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i
wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu
operacji ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

0
5
10

Wkład własny wyższy niż wkład własny Wnioskodawcy
uwarunkowany maksymalnym poziomem dofinansowania
Wnioskodawcy określony w ogłoszeniu o naborze.
Wniosek o dofinansowanie.

(max.10
pkt.)
Powstawanie nowych miejsc pracy w ramach
operacji:
1) 1 etat
2) 2 etaty
3) 3 etaty

0
10
20

(max 20

Miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę.
Wniosek o dofinansowanie.

pkt.)
Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji:
1) nie przewiduje
2) przewiduje
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:
1) nie przewiduje
2) przewiduje OZE, segregacja odpadów
lub inne formy

Wniosek o dofinansowanie.
0
10
Wniosek o dofinansowanie.

0
10

Max
60
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 36 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
3.1.2. Wsparcie przetwórstwa lokalnego

Waga

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1) nie korzystał
2) korzystał
Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub jest
neutralna dla realizacji wskaźników
produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na
osiągniecie wskaźników produktu i
rezultatu LSR ponad wymagane
minimum Programowe

0
5

0

Podnoszenie kompetencji osób realizujących
operacje:
1) nie przewiduje
2) przewiduje

Źródło weryfikacji
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego
przez pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za
zgodność przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu jest nr
konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Jeżeli
Wnioskodawca chce otrzymać punkty w tym kryterium, to nr na
zaświadczeniu powinien być taki sam jak nr konkursu. W
przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na
organizację, a nie osobę, która korzystała z doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów
i wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu
operacji ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

Wnioskodawca potwierdza udostępnianie
inkubatora przetwórstwa lokalnego innym
podmiotom w formie zawartego porozumienia:
1) brak porozumienia
2) porozumienie
Wnioskodawca w ramach inkubatora przewiduje
ofertę edukacyjną, szkoleniową:
1) nie przewiduje
2) przewiduje

Uzyskane
punkty

Wnioskodawca załącza do wniosku porozumienie z min. 10
podmiotami – oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza.
0
10
Wniosek o dofinansowanie.
0
5
Wnioskodawca zamieszcza tę informację we wniosku biznes
plan/zakres rzeczowo-finansowy.
0
5

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:
1) nie przewiduje
2) przewiduje OZE, segregacja odpadów
lub inne formy

Wniosek o dofinansowanie.
0
10

Innowacyjność operacji:

2)

1) brak innowacyjności
projekt innowacyjny na terenie gminy, w
której projekt jest realizowany
3) projekt innowacyjny na terenie LSR

Innowacyjność - wdrożenie nowego na danym obszarze lub
znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania
istniejących
lokalnych
zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.
Wniosek o dofinansowanie.

0
5
10

(max.
10
pkt.)
Max
50
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 30 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt

Oceniający (Członek Rady)
Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Waga
3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej
Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1) nie korzystał
2) korzystał

Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub jest
neutralna dla realizacji wskaźników
produktu i rezultatu LSR ponad wymagane
minimum Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie
wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe
Wnioskodawcą lub partnerem projektu jest organizacja
pozarządowa:
1) nie
2) tak
Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną
określoną w LSR:
1) nie
2) tak
Operacja zakłada podniesienie kwalifikacji u osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
1) nie
2) tak

0
5

0

Uzyskane
punkty

Źródło weryfikacji
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego
przez pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za
zgodność przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu jest nr
konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo.
Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać punkty w tym kryterium,
to nr na zaświadczeniu powinien być taki sam jak nr
konkursu. W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje
się na organizację, a nie osobę, która korzystała z
doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia
celów i wpływające na osiąganie wskaźników produktu i
rezultatu operacji ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

0
20

Wnioskodawca załącza do wniosku dowód osobisty - kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika
LGD, notariusza lub organ, który wydał dokument.

Wniosek o dofinansowanie.
0
10
Wniosek o dofinansowanie.
0
10

Operacja zakłada kursy zawodowe dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
1) nie
2) tak
Operacja zakłada, że w grupie osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znają się
osoby bierne zawodowo lub nie poszukujące pracy:
1) nie będzie takich osób
2) będą takie osoby

Wniosek o dofinansowanie.
0
10
Wniosek o dofinansowanie.

0
10

Operacja promuje obszar SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:
LGD chce promować swój obszar, swoją działalność oraz
Program z którego została dofinansowana operacja.
1) wnioskodawca zamieści informację o
Wnioskodawca załącza do wniosku oryginał oświadczenia.
zrealizowanym projekcie wraz z podaniem
5
źródła finansowania ze zdjęciami na własnej lub
Partnera stronie internetowej
2) wnioskodawca zamieści informację wraz ze
10
zdjęciami na własnej lub Partnera stronie
internetowej oraz stronie LGD
3) wnioskodawca zamieści informację wraz ze
15
zdjęciami na własnej stronie internetowej,
(max. 15
stronie LGD, lokalnej prasie
pkt.)
Max
85
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 51 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
3.2.2 Powrót na rynek pracy poprzez samozatrudnienie

Waga

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1) nie korzystał
2) korzystał

Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub
jest neutralna dla realizacji wskaźników
produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na
osiągniecie wskaźników produktu i
rezultatu LSR ponad wymagane
minimum Programowe
Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną
określoną w LSR:
1) nie
2) tak
Okres prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę:
1) Poniżej 3 lat
2) 3 lata
3) powyżej 3 lat
Profil osób bezrobotnych objętym wsparciem w
projekcie:
1) nie ma osób biernych zawodowo
2)jest jedna osoba bierna zawodowo
3)jest więcej niż 1 osoba bierna zawodowo

0
5

0

Uzyskane
punkty

Źródło weryfikacji
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego
przez pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną
za zgodność przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu
jest nr konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy
doradztwo. Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać punkty w
tym kryterium, to nr na zaświadczeniu powinien być taki
sam jak nr konkursu. W przypadku os. prawnych
zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie osobę,
która korzystała z doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia
celów i wpływające na osiąganie wskaźników produktu i
rezultatu operacji ponad wymagane minimum
Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

Wniosek o dofinansowanie.
0
10
0
5
10
(max. 10
pkt.)

0
5
10
(max. 10
pkt.)

Wnioskodawca załącza do wniosku zaświadczenie
CEIDG, wypis z KRS lub inny dokument
poświadczający
istnienieoryginał
lub
kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
pracownika LGD lub notariusza lub organ, który wydał
dokument.
Wniosek o dofinansowanie.

Operacja promuje obszar SLGD „Tygiel Doliny Bugu”Wnioskodawca zamieści informację o zrealizowanym
projekcie wraz z podaniem źródła finansowania i
zdjęciami:
1) nie zamieści
2) zamieści na własnej lub LGD
3) zamieści na własnej stronie internetowe lub
stronie LGD oraz w lokalnej prasie

LGD chce promować swój obszar, swoją działalność oraz
Program z którego została dofinansowana operacja.
Wnioskodawca
załącza
do
wniosku
oryginał
oświadczenia.
0
5
10

(max 10 pkt.)
Max
50
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 30 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

Znak sprawy:
CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD

Waga

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w
zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni
roboczych przed zakończeniem konkursu:
1) nie korzystał
2) korzystał

Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR:
1) operacja nie wpływa pozytywnie lub
jest neutralna dla realizacji wskaźników
produktu i rezultatu LSR ponad
wymagane minimum Programowe
2) operacja pozytywnie wpływa na
osiągniecie wskaźników produktu i
rezultatu LSR ponad wymagane
minimum Programowe
Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną
określoną w LSR:
3) nie
4) tak
Partnerstwo w ramach sieci:
1) 2 podmiotów
2) 3 podmiotów
3) więcej niż 3 podmiotów

0
5

0

Źródło weryfikacji
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego
przez pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną
za zgodność przez pracownika LGD. Na zaświadczeniu jest
nr konkursu oraz tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo.
Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać punkty w tym
kryterium, to nr na zaświadczeniu powinien być taki sam jak
nr konkursu. W przypadku os. prawnych zaświadczenie
wydaje się na organizację, a nie osobę, która korzystała z
doradztwa.
Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia
celów i wpływające na osiąganie wskaźników produktu i
rezultatu operacji ponad wymagane minimum Programowe.
Wniosek o dofinansowanie.

5

Wniosek o dofinansowanie.
0
10

0
10
20
(max. 20
pkt.)

Zintegrowanie podmiotów
1) 2 podmiotów
2) powyżej 2 podmiotów

Uzyskane
punkty

0
10

Wnioskodawca załącza do wniosku porozumienie o
współpracy – oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza.

Projekt zapewnia zintegrowanie podmiotów czyli będzie
realizowany przez podmioty z różnych sektorów
Wniosek o dofinansowanie.

Zintegrowanie zasobów
1) nie
2) tak

0
10

1) brak innowacyjności
projekt innowacyjny na terenie gminy, w
której projekt jest realizowany
3) projekt innowacyjny na terenie LSR

0
5

Innowacyjność operacji:

2)

10

Projekt zapewnia zintegrowanie zasobów czyli zakłada
jednoczesne wykorzystanie rożnych zasobów lokalnych,
specyfiki
obszaru,
miejsc,
obiektów,
elementów
stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne lub
kulturowe. Wniosek o dofinansowanie.
Innowacyjność - wdrożenie nowego na danym obszarze lub
znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub
zmobilizowania
istniejących
lokalnych
zasobów
przyrodniczych,
historycznych,
kulturowych
czy
społecznych.
Wniosek o dofinansowanie.

(max. 10
pkt.)
Max
70
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to 60% czyli 42 pkt.
WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja uzyskała łącznie:

pkt
Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko Członka Rady
Data i podpis

