Załącznik do Uchwały nr XVII/6/2015/WZ Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju z dnia 17.12.2015 r.
zmieniony
Uchwałą nr X/10/2017/WZ Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2017 r.
zmieniony
Uchwałą nr XX/8/2018/WZ Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju z dnia 22.03. 2018 r.
Zmieniony Uchwałą 18.06.2019 /WZ Walnego Zebrania Członków
Walneo Zebrania Stowarzyszenia ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju z dnia 18.06.2019 r

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY
KRYTERIÓW

A. Operacje inne niż składane przez LGD
1. Załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze jest:
1) „KARTA OPISU OPERACJI”, która będzie zamieszczana wraz z innymi dokumentami konkursowymi na stronie
internetowej LGD - wzór karty stanowi załącznik nr 1. Wypełniając „KARTĘ OPISU OPERACJI” wnioskodawca
ustosunkuje się do kryteriów wyboru operacji pod względem zgodności z LSR oraz do oceny operacji według
lokalnych kryteriów.
2) Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach w Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 oraz oświadczenie dotyczące niezakooczenia operacji wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 3.
2. Rada dokonuje wyboru operacji pod względem:
1) zgodności z PROW na lata 2014-2020 Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd’” lub Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze, Priorytet
4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
2) zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
3) zgodności z kryteriami wyboru operacji.
3. Na podstawie wstępnej weryfikacji sporządzonej przez Biuro LGD, które sprawdza zgodnośd każdej operacji z
Programem, członkowie Rady odpowiadają na pytanie czy operacja jest zgodna z Programem.
4. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, polega na tym, że każdy z członków Rady wypełnia „Kartę
oceny zgodności operacji z LSR” odpowiadając na poniższe cztery pytania:
1) Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
2) Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
3) Czy realizacja operacja przyczyni się do osiągnięcia przedsięwzięcia LSR?
4) Czy operacja pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników?
5) Czy operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub z
Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze ?
6) Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?
7) Czy operacja jest zgodna z warunkami udzielania wsparcia obowiązującymi w naborze?
8) Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru
wniosków o przyznanie pomocy?
9) Czy wniosek o przyznanie pomocy został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru
wniosków o przyznanie pomocy?
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oraz dwa dodatkowe pytania dotyczące operacji z programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
1) Czy operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminację, dostępnośd dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój?
2) Czy na dzieo złożenia wniosku o dofinansowanie operacja posiada zaplanowane do realizacji zadania w
zestawieniu rzeczowo – finansowym, które nie zostały zakooczone?
5. Operację można uznad za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte wynika, że jej realizacja
przyczynia się do osiągnięcia jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, jednego przedsięwzięcia i
osiągnięcia wskaźników oraz otrzymała odpowiedzi TAK na wszystkie ww. zadane pytania.
6. Zgodnośd z kryteria wyboru operacji – o miejscu danego wniosku na liście będzie decydowad liczba punktów
uzyskanych w ramach oceny na podstawie tzw. kryteriów wyboru operacji, wdrażanych poprzez Lokalną Grupę
Działania. Każdy z członków Rady będzie wypełniał „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD” w zakresie:
1) Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej – wsparcie z PROW.
2) Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa
– podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej – wsparcie z PORiM.
3) Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR – podejmowanie działalności gospodarczej – wsparcie z
PROW.
4) Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia
- różnicowanie w kierunku działalności nierybackiej lub dywersyfikacja zatrudnienia– wsparcie z PORiM.
5) Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wsparcie z PROW.
6) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej –
wsparcie z PROW.
7) Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie
lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką – wsparcie z PORiM
8) Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem
- wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na
rzecz przeciwdziałania kłusownictwu– wsparcie z PORiM
9) Projekty grantowe wsparcie z PROW, kryteria podane są w procedurach związanych z realizacją Projektów
Grantowych.
10) Operacje własne.
Dla każdego z przedstawionych zakresów opracowano kryteria, które zasadne są z punktu założeo wymaganych dwóch
funduszy wsparcia oraz z diagnozą obszaru. Przyjęto minimalną liczbę punktów, którą musi osiągnąd realizowana
operacja i wynosi ona nie mniej niż 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia.
Wynik oceny zgodności zgodnie z kryteriami wyboru operacji stanowi średnią arytmetyczną z dwoma miejscami po
przecinku. Przez członków Rady przyznawane są tylko punkty pełne.
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej – beneficjenci: przedsiębiorcy,
którzy wykonują działalnośd jako mikroprzedsiębiorstwo – zatrudniając do 10 osób, roczny obrót i/lub całkowity bilans
2

roczny nie przekracza 2 mln euro lub małe przedsiębiorstwo – zatrudniające do 50 pracowników, roczny obrót i/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.
Maksymalna liczba punktów 37; minimalna liczba punktów 14,80. Dofinansowanie do 50% kosztów
kwalifikowanych operacji.
Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację
operacji

2.

Innowacja

Wnioskodawca uzyskał
wsparcie realizując:
-jeden projekt – 1 pkt
-dwa projekty i więcej 2 pkt
-brak projektów – 0 pkt
-operacja ma innowacyjny
charakter – 1- 3 pkt
-nie ma innowacyjnego
charakteru – 0 pkt

3.

Rozwój
lokalnego rynku
pracy

Operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy:
- jednego – 0 pkt
-dwóch – 3 pkt
- trzech i więcej – 6 pkt

4.

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca zatrudni
osoby z grupy
defaworyzowanej
(młodzież do 25 roku życia

Innowacyjnośd może oznaczad zastosowanie pomysłów i
rozwiązao znanych i stosowanych na innych obszarach,
ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD.
Przykłady: wytworzenie nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom, które
dzięki temu służyd będą rozwojowi gospodarczemu,
nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie
lokalnych zasobów i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązao technicznych i
technologicznych, zastosowanie nowych rozwiązao
organizacyjnych, wprowadzenie nowych technik
marketingowych. Wnioskodawca uzasadnia/udowadnia
innowacyjny charakter operacji. Maksymalna ilośd
punktów jest przyznawana, jeżeli Wnioskodawca
udowodni, że usługa lub produkt są jedyne na obszarze
LGD lub przedłoży opinię lub certyfikat np. Uczelni,
Instytutu lub producenta świadczący o innowacyjności
np.: maszyny, technologii, urządzeo itp. Wskaźnik
jakościowy – członek Rady musi uzasadnid swoją ocenę.
Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w
województwie zachodniopomorskim bardzo istotny dla
obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. Preferowane
są operacje, które tworzą więcej niż 1 miejsce pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, osoba
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę. Utrzymanie miejsca pracy
będzie co najmniej 3 lata od dnia wypłacenia płatności
koocowej.
Na obszarze LGD występują grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej sytuacji lub położeniu
na rynku pracy, preferencje będą dla wnioskodawców,
którzy stworzą miejsca pracy dla osób do 25 roku życia
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5.

Ochrona
środowiska,
przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym

6.

Operacja jest
oparta o lokalne
zasoby, lub
lokalne
dziedzictwo
kulturowe,
przyrodnicze,
historyczne

7.

Promocja LGD i
LSR

8.

Wiedza o PROW

lub osobę powyżej 50 lat)
TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
Operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązao
sprzyjających ochronie
środowiska
TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt

lub powyżej 50 lat. Wnioskodawca składa oświadczenie
o zatrudnieniu takiej osoby.

Realizacja operacji
przyczyni się do lepszego
wykorzystania (max 6 pkt)
walorów przyrodniczokrajobrazowych – 2 pkt
dziedzictwa historycznokulturowego – 2 pkt
Lokalnych surowców, w
tym produktów rolnych i
leśnych – 2 pkt
Nie przyczynia się – 0 pkt
Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PROW z
wykorzystaniem logo UE,
PROW, Stowarzyszenia
„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp) –
2 pkt
- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, PROW,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt
Wnioskodawca
uczestniczył w szkoleniach
organizowanych przez LGD
i uzyskał pozytywną ocenę

Operacja jest oparta o lokalne zasoby lub lokalne
dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne.
Preferowane są operacje wykorzystujące lokalne zasoby
lub lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze,
historyczne lub upowszechniające wiedzę na ich temat.
Na przykład wykorzystanie obiektów zabytkowych lub
historycznych na działalnośd hotelowo-gastronomiczną z
wykorzystaniem lokalnych produktów itd.
Wnioskodawca uzasadnia to kryterium. Wskaźnik
jakościowy – członek Rady musi uzasadnid swoją ocenę.

TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

9.

Wysokośd

Wnioskowana kwota
kosztów kwalifikowanych

Operacja przewiduje rozwiązania, które sprzyjają
ochronie środowiska, przeciwdziała niekorzystnym
zmianom środowiska np. operacja przewiduje zakup
urządzeo niskoemisyjnych, zastosowanie odnawialnych
źródeł energii itp.

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka promocja
przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
służy rozpowszechnianiu informacji, że operacja została
zrealizowana dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca
składa oświadczenie o zastosowanych formach
promocji.

W celu poprawnego przygotowania dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez LGD
dot. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznośd” w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskad
pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu
sprawdzania wiedzy.
Preferuje się operacje, w których wkład własny
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wnioskowanej
pomocy

operacji wynosi:
- 50% - 0 pkt
- do 50% - 2 pkt

wnioskodawcy przekracza intensywnośd pomocy
określoną w LSR.

10.

Konsultacje w
biurze LGD przed
złożeniem
wniosku

Czy wnioskodawca
korzystał z konsultacji w
biurze LGD
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie,
czy operacja wpisuje się w Program, LSR,
przeprowadzenie wstępnej prognozy w zakresie
osiągnięcia minimalnej ilośd punktów podczas oceny
zgodności z lokalnymi kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie niezbędne
załączniki.

11.

Kwota
wnioskowanej
pomocy

Do 180.000,00 zł – 6 pkt
180.001,00 – 200.000 zł –
2 pkt
200.001,00 – 300.000,00 –
0 pkt

Preferuje się operacje o niższej wartości wnioskowanej
kwoty pomocy, co wynika z ograniczonych środków na
realizację LSR i konieczności osiągnięcia określonych w
LSR wskaźników produktu.

Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.
Rozwój działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa – podejmowanie i rozwijanie działalności
gospodarczej –maksymalna liczba punktów 45; minimalna liczba punktów 18,00 – dofinansowanie do 50% kosztów
kwalifikowanych.
Wnioskodawca składa oświadczenie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że:
1. operacja będzie realizowana w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminacji, co oznacza, co najmniej neutralne podejście
do równego traktowania mężczyzn i kobiet jako uczestników lub odbiorców operacji;
2. operacja będzie miała co najmniej neutralny wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady równej dostępności dla
osób niepełnosprawnych;
3. operacja będzie realizowana z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, co oznacza zachowanie równowagi w przyrodzie,
przy jednoczesnym kreowaniu warunków sprzyjających jej rozwojowi oraz budowanie konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej,
która w sposób racjonalny i oszczędny będzie wykorzystywała zasoby naturalne,
oraz oświadczenie, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że na dzieo złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowane do
realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo – finansowym nie zostały w pełni zrealizowane tzn. iż operacja jako całośd nie została
zakooczona.

Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację
operacji.

2.

Innowacja

Wnioskodawca uzyskał
wsparcie realizując:
-jeden projekt – 1 pkt,
-dwa projekty i więcej –
2 pkt
-brak projektów – 0 pkt
-operacja ma innowacyjny
charakter – 1-3 pkt
-nie ma innowacyjnego
charakteru – 0 pkt

Innowacyjnośd może oznaczad zastosowanie pomysłów i
rozwiązao znanych i stosowanych na innych obszarach,
ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD.
Przykłady: wytworzenie nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom, które
dzięki temu służyd będą rozwojowi gospodarczemu,
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nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie
lokalnych zasobów i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązao technicznych i
technologicznych, zastosowanie nowych rozwiązao
organizacyjnych, wprowadzenie nowych technik
marketingowych. Wnioskodawca uzasadnia/udowadnia
innowacyjny charakter operacji. Maksymalna ilośd
punktów jest przyznawana, jeżeli Wnioskodawca
udowodni, że usługa lub produkt są jedyne na obszarze
LGD lub przedłoży opinię lub certyfikat np. Uczelni,
Instytutu lub producenta świadczący o innowacyjności
np.: maszyny, technologii, urządzeo itp. Wskaźnik
jakościowy – członek Rady musi uzasadnid swoją ocenę.
3.

Rozwój
lokalnego rynku
pracy

Operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy
- jednego – 0 pkt
-dwóch – 3 pkt
- trzech i więcej – 6 pkt

Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w
województwie zachodniopomorskim bardzo istotny dla
obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. Preferowane
są operacje, które tworzą więcej niż 1 miejsce pracy, w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, osoba
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę.

4.

Grupy
defaworyzowane

Na obszarze LGD występują grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej sytuacji lub położeniu
na rynku pracy, preferencje będą dla wnioskodawców,
którzy stworzą miejsca pracy dla osób do 25 roku życia
lub powyżej 50 lat. Wnioskodawca składa oświadczenie o
zatrudnieniu takiej osoby.

5.

Ochrona
środowiska
przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym

Wnioskodawca zatrudni
osoby z grupy
defaworyzowanej
(młodzież do 25 roku życia
lub osobę powyżej 50 lat)
TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
Operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązao
sprzyjających ochronie
środowiska
TAK – 3 pkt

Operacja przewiduje rozwiązania, które sprzyjają
ochronie środowiska, przeciwdziała niekorzystnym
zmianom środowiska np. operacja przewiduje zakup
urządzeo niskoemisyjnych, zastosowanie odnawialnych
źródeł energii itp.

NIE – 0 pkt
6.

Operacja jest
oparta o lokalne
zasoby, lub
lokalne
dziedzictwo
kulturowe,
przyrodnicze,
historyczne

Realizacja operacji
przyczyni się do lepszego
wykorzystania (max 6 pkt)
walorów przyrodniczokrajobrazowych – 2 pkt
dziedzictwa historycznokulturowego – 2 pkt
Lokalnych surowców, w

Operacja jest oparta o lokalne zasoby lub lokalne
dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne.
Preferowane są operacje wykorzystujące lokalne zasoby
lub lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze,
historyczne lub upowszechniające wiedzę na ich temat.
Na przykład wykorzystanie obiektów zabytkowych lub
historycznych na działalnośd hotelowo-gastronomiczną z
wykorzystaniem lokalnych produktów itd. Wnioskodawca
uzasadnia to kryterium. Wskaźnik jakościowy – członek
Rady musi uzasadnid swoją ocenę.
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7.

Promocja LGD i
LSR

8.

Wiedza o PORiM

tym produktów rolnych,
ryb i leśnych – 2 pkt.
Nie przyczynia się – 0 pkt
Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PORiM oraz
dziedzictwo rybackie z
wykorzystaniem logo UE,
PORiM, Stowarzyszenia
„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp) –
4 pkt
- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, P0RiM,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt
Wnioskodawca uczestniczył
w szkoleniach
organizowanych przez LGD i
uzyskał pozytywną ocenę
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

9.

Wysokośd
wnioskowanej
pomocy

10.

Konsultacje w
biurze LGD przed
złożeniem
wniosku

11.

Sektor rybacki

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE, PORiM. Taka promocja
przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
służy informacji, że operacja została zrealizowana dzięki
dotacji unijnej. Wnioskodawca składa oświadczenie o
zastosowanych formach promocji.

W celu poprawnego przygotowania dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez LGD dot. Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze, Priorytet 4 w danym
zakresie tematycznym, wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskad pozytywną ocenę z
przeprowadzonego testu.

Wnioskowana kwota
pomocy wynosi:
- do 110.000 zł – 6 pkt
- 110.001 zł – 200.000 zł –
1 pkt
-powyżej 200.000 zł – 0 pkt
Czy wnioskodawca
korzystał z konsultacji w
biurze LGD
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

Preferuje się operacje o niższej wartości wnioskowanej
kwoty pomocy, co wynika z ograniczonej ilości środków
na realizację LSR.

-Wnioskodawca
udokumentował
prowadzenie działalności
rybackiej lub utratę miejsca
pracy w tym sektorze – 4
pkt
-Wnioskodawca jest spoza

Preferowane są operacje składane przez wnioskodawców
prowadzących działalnośd rybacką.
Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności
rybackiej:
1. użytkowanie wód płynących
- umowa użytkowania obwodu rybackiego
- sprawozdanie RRW-23 z potwierdzeniem złożenia do
IRŚ z ostatniego okresu sprawozdawczego

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w Program, LSR; przeprowadzenie
wstępnej prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej
liczby punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne załączniki.
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sektora rybackiego – 0 pkt

12.

Termin
zakooczenia
operacji

- do 6 miesięcy od
podpisania umowy – 4 pkt
- powyżej 6 do 8 miesięcy
od podpisania umowy – 3
pkt

1. użytkowanie stawów rybnych
- umowa dzierżawy /własności
- pozwolenie wodno –prawne
- decyzja od Powiatowego Lekarza Weterynarii o
nadaniu numeru weterynaryjnego z potwierdzeniem
aktualności wydanym nie wcześniej niż miesiąc przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie
- sprawozdanie RRW-22 z potwierdzeniem złożenia do
IRŚ z ostatniego okresu sprawozdawczego
W związku z realizacją wskaźników LSR i budżetu LSR
preferowane są operacje, które zostaną sprawnie
zrealizowane i rozliczone.
Termin zakooczenia operacji oznacza pozytywnie
zakooczoną weryfikację wniosku o płatnośd.

- powyżej 8 do 10 miesięcy
od podpisania umowy – 1
pkt

Kwota wsparcia - premia 50 tys. zł dla osób, które podejmą działalnośd gospodarczą, wnioskodawca w okresie 2 lat
poprzedzających dzieo złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nie był wpisany w CEIIODG albo w
rejestrze przedsiębiorców KRS i nie została mu dotychczas przyznana pomoc lub nie podlega ubezpieczeniu KRUS w
pełnym zakresie, chyba że podejmie działalnośd jako produkcję artykułów spożywczych lub produkcję napojów.
Wnioskodawca jest obywatelem UE, jest pełnoletni, ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR – podejmowanie działalności gospodarczej – maksymalna liczba
punktów 24,00; minimalna liczba punktów 9,60
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Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Innowacja

-operacja ma innowacyjny
charakter – 1-3 pkt
-nie ma innowacyjnego
charakteru – 0 pkt

Innowacyjnośd może oznaczad zastosowanie pomysłów i
rozwiązao znanych i stosowanych na innych obszarach,
ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD.
Przykłady: wytworzenie nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom, które
dzięki temu służyd będą rozwojowi gospodarczemu,
nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie
lokalnych zasobów i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązao technicznych i
technologicznych, zastosowanie nowych rozwiązao
organizacyjnych, wprowadzenie nowych technik
marketingowych. Wnioskodawca uzasadnia/udowodnia
innowacyjny charakter operacji. Maksymalna ilośd
punktów jest przyznawana, jeżeli Wnioskodawca
udowodni, że usługa lub produkt są jedyne na obszarze
LGD lub przedłoży opinię lub certyfikat np. Uczelni,
Instytutu lub producenta świadczący o innowacyjności
np.: maszyny, technologii, urządzeo itp.. Wskaźnik
jakościowy – członek Rady musi uzasadnid swoją ocenę

2.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy
- jednego – 0 pkt
-dwóch – 3 pkt

3.

Grupy
defaworyzowane

4.

Ochrona
środowiska,
przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym

Wnioskodawca jest lub
zatrudni osoby z grupy
defaworyzowanej
(młodzież do 25 roku życia
lub osobę powyżej 50 lat)
TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
Operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązao
sprzyjających ochronie
środowiska
TAK – 3 pkt

Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w
województwie zachodniopomorskim bardzo istotny dla
obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. Preferowane
są operacje, które tworzą więcej niż 1 miejsce pracy, w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne; osoba zostanie
zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę. Działalnośd wykonywana
jest przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności koocowej.
Na obszarze LGD występują grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej sytuacji lub położeniu
na rynku pracy, preferencje będą dla wnioskodawców,
którzy stworzą miejsca pracy dla osób do 25 roku życia
lub powyżej 50 lat. Wnioskodawca składa oświadczenie o
zatrudnieniu takiej osoby.
Operacja przewiduje rozwiązania, które sprzyjają
ochronie środowiska, przeciwdziała niekorzystnym
zmianom środowiska np. operacja przewiduje zakup
urządzeo niskoemisyjnych, zastosowanie odnawialnych
źródeł energii itp.
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NIE – 0 pkt
5.

Operacja jest
oparta o lokalne
zasoby, lub
lokalne
dziedzictwo
kulturowe,
przyrodnicze,
historyczne

6.

Promocja LGD i
LSR

Realizacja operacji
przyczyni się do lepszego
wykorzystania (max 6 pkt)
-walorów przyrodniczokrajobrazowych – 2 pkt
-dziedzictwa historycznokulturowego – 2 pkt
-lokalnych surowców, w
tym produktów rolnych i
leśnych – 2 pkt
-nie przyczynia się – 0 pkt
Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PROW z
wykorzystaniem logo UE,
PROW, Stowarzyszenia
„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp) – 2pkt

Operacja jest oparta o lokalne zasoby lub lokalne
dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne.
Preferowane są operacje wykorzystujące lokalne zasoby
lub lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze,
historyczne lub upowszechniające wiedzę na ich temat.
Na przykład wykorzystanie obiektów zabytkowych lub
historycznych na działalnośd hotelowo-gastronomiczną z
wykorzystaniem lokalnych produktów itd. Wnioskodawca
uzasadnia spełnienie tego kryterium. Wskaźnik
jakościowy - członek Rady musi uzasadnid swoją ocenę.

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka promocja
przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
służą upowszechnianiu informacji, że operacja została
zrealizowana dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych formach promocji.

- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, PROW,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt
7.

Wiedza o PROW

Wnioskodawca uczestniczył
w szkoleniach
organizowanych przez LGD
i uzyskał pozytywną ocenę
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

8.

Konsultacje w
biurze LGD przed
złożeniem
wniosku

Czy wnioskodawca
korzystał z konsultacji w
biurze LGD
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

W celu poprawnego przygotowania dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez LGD dot.
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznośd” w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskad
pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu.
Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w Program, LSR, przeprowadzenie
wstępnej prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej
liczby punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne załączniki.
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Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia.
Różnicowanie w kierunku działalności nierybackiej lub dywersyfikacja zatrudnienia – maksymalna liczba punktów
39,00; minimalna liczba punktów 15,60 – dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych operacji.
Wnioskodawca składa oświadczenie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że:
1. operacja będzie realizowana w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminacji, co oznacza, co najmniej neutralne podejście
do równego traktowania mężczyzn i kobiet jako uczestników lub odbiorców operacji;
2. operacja będzie miała co najmniej neutralny wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady równej dostępności dla
osób niepełnosprawnych;
3. operacja będzie realizowana z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, co oznacza zachowanie równowagi w przyrodzie,
przy jednoczesnym kreowaniu warunków sprzyjających jej rozwojowi oraz budowanie konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej,
która w sposób racjonalny i oszczędny będzie wykorzystywała zasoby naturalne,
oraz oświadczenie, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że na dzieo złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowane do
realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo – finansowym nie zostały w pełni zrealizowane tzn. iż operacja jako całośd nie została
zakooczona.

Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na
realizację operacji.

2.

Innowacja

Wnioskodawca uzyskał
wsparcie realizując :
-jeden projekt – 1 pkt,
-dwa projekty i więcej –
2pkt
-brak projektów – 0 pkt
-operacja ma innowacyjny
charakter – 1-3 pkt
-nie ma innowacyjnego
charakteru – 0 pkt

3.

Rozwój
lokalnego rynku

Operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy

Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku

Innowacyjnośd może oznaczad zastosowanie
pomysłów i rozwiązao znanych i stosowanych na
innych obszarach, ale mających innowacyjny charakter
na terenie LGD. Przykłady: wytworzenie nowej usługi
lub produktu, nadanie nowych funkcji terenom lub
obiektom, które dzięki temu służyd będą rozwojowi
gospodarczemu, nowatorskie, wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców,
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązao technicznych
i technologicznych, zastosowanie nowych rozwiązao
organizacyjnych, wprowadzenie nowych technik
marketingowych. Wnioskodawca
uzasadnia/udowadnia innowacyjny charakter operacji.
Maksymalna ilośd punktów jest przyznawana, jeżeli
Wnioskodawca udowodni, że usługa lub produkt są
jedyne na obszarze LGD lub przedłoży opinię lub
certyfikat np. Uczelni, Instytutu lub producenta
świadczący o innowacyjności np.: maszyny,
technologii, urządzeo itp.. Wskaźnik jakościowy –
członek Rady musi uzasadnid swoją ocenę.
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4.

pracy

- jednego – 0 pkt
-dwóch – 3 pkt

produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w
województwie zachodniopomorskim bardzo istotne
dla obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które tworzą więcej niż 1
miejsce pracy, w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, osoba zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o
pracę.

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca jest lub
zatrudni osoby z grupy
defaworyzowanej
(młodzież do 25 roku życia
lub osobę powyżej 50 lat)

Na obszarze LGD występują grupy defaworyzowane
tj. wykluczone lub będące w trudnej sytuacji lub
położeniu na rynku pracy, preferencje będą dla
wnioskodawców, którzy stworzą miejsca pracy dla
osób do 25 roku życia lub powyżej 50 lat.
Wnioskodawca składa oświadczenie o zatrudnieniu
takiej osoby.

TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
5.

Ochrona
środowiska,
przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym

Operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązao
sprzyjających ochronie
środowiska
TAK – 3 pkt

Operacja przewiduje rozwiązania, które sprzyjają
ochronie środowiska, przeciwdziałają niekorzystnym
zmianom środowiska np. operacja przewiduje zakup
urządzeo niskoemisyjnych, zastosowanie
odnawialnych źródeł energii itp.

NIE – 0 pkt
6.

Operacja jest
oparta o lokalne
zasoby, lub
lokalne
dziedzictwo
kulturowe,
przyrodnicze,
historyczne

Realizacja operacji
przyczyni się do lepszego
wykorzystania (max 6 pkt)
-walorów przyrodniczokrajobrazowych – 2 pkt
-dziedzictwa historycznokulturowego – 2 pkt
-lokalnych surowców, w
tym produktów rybnych i
leśnych – 2 pkt
-nie przyczynia się – 0 pkt

Operacja jest oparta o lokalne zasoby lub lokalne
dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne.
Preferowane są operacje wykorzystujące lokalne
zasoby lub lokalne dziedzictwo kulturowe,
przyrodnicze, historyczne lub upowszechniające
wiedzę na ich temat. Na przykład wykorzystanie
obiektów zabytkowych lub historycznych na
działalnośd hotelowo-gastronomiczną z
wykorzystaniem lokalnych produktów itd.
Wnioskodawca uzasadnia spełnienie tego kryterium.
Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi uzasadnid
swoją ocenę.

7.

Promocja LGD i
LSR

Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PORiM oraz
dziedzictwo rybackie z
wykorzystaniem logo UE,
PORiM, Stowarzyszenia
„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp) –

Preferowane są operacje promujące walory obszaru
LGD z wykorzystaniem logo LGD, UE, PORiM. Taka
promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
służy upowszechnianiu informacji, że operacja została
zrealizowana dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca
składa oświadczenie o zastosowanych formach
promocji.
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4 pkt
- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, P0RiM,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt
8.

Wiedza o PORiM

Wnioskodawca uczestniczył
w szkoleniach
organizowanych przez LGD i
uzyskał pozytywną ocenę
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

9.

Wysokośd
wnioskowanej
pomocy

10.

Konsultacje w
biurze LGD przed
złożeniem
wniosku

11.

Sektor rybacki

Wnioskowana kwota
kosztów kwalifikowanych
operacji wynosi
(max 3 pkt):
- do 100.000 zł – 3 pkt
- 100.001 zł – 200.000 zł – 1
pkt
-powyżej 200.000 zł – 0 pkt
Czy wnioskodawca
korzystał z konsultacji w
biurze LGD
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

-Wnioskodawca
udokumentował
prowadzenie działalności
rybackiej lub utratę miejsca
pracy w tym sektorze – 4
pkt
-Wnioskodawca jest spoza
sektora rybackiego – 0 pkt

W celu poprawnie przygotowanej dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez
LGD dot. Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze,
Priorytet 4 w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskad
pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu
sprawdzania wiedzy.
Preferuje się operacje o niższej wnioskowanej
wartości kosztów kwalifikowanych, co wynika z
ograniczonej ilości środków na realizację LSR.

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie,
czy operacja wpisuje się w Program, LSR,
przeprowadzenie wstępnej prognozy w zakresie
osiągnięcia minimalnej liczby punktów podczas oceny
zgodności z lokalnymi kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie
niezbędne załączniki.
Preferowane są operacje składane przez
wnioskodawców prowadzących działalnośd rybacką.
Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności
rybackiej:
1. użytkowanie wód płynących
- umowa użytkowania obwodu rybackiego
- sprawozdanie RRW-23 z ostatniego okresu
sprawozdawczego z potwierdzeniem złożenia do IRŚ
1. użytkowanie stawów rybnych
- umowa dzierżawy /własności
- pozwolenie wodno –prawne
- decyzja od Powiatowego Lekarza Weterynarii o
nadaniu numeru weterynaryjnego z potwierdzeniem
aktualności wydanym nie wcześniej niż miesiąc przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie
- sprawozdanie RRW-22 z ostatniego okresu
sprawozdawczego z potwierdzeniem złożenia do IRŚ
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12.

Termin
zakooczenia
operacji

- do 6 miesięcy od dnia
podpisania umowy – 4 pkt
- powyżej 6 do 8 miesięcy
od dnia podpisania umowy
– 3 pkt

W związku z realizacją wskaźników LSR i budżetu LSR
preferowane są operacje, które zostaną sprawnie
zrealizowane i rozliczone.
Termin zakooczenia operacji oznacza pozytywnie
zakooczoną weryfikację wniosku o płatnośd.

- powyżej 8 do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy
– 1 pkt

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – maksymalna liczba punktów – 31,00; minimalna liczba punktów - 12,40.
Ogólnodostępne operacje, które pozwolą zachowad dziedzictwo lokalne, wpłyną na wzrost wiedzy mieszkaoców o
danym obiekcie, o cennych zabytkach i ich historii oraz legendach z nim związanych. Operacja przyczyni się do
powstania nowej funkcji obiektu np. kulturalnej lub turystycznej. Jeżeli wnioskodawcami będą organizacje
pozarządowe lub parafie to poziom wsparcia wyniesie 80%, a 20% udział własny, w tym do 5% kosztów
kwalifikowanych może byd wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariuszy na rzecz operacji. Jeżeli wnioskodawcami
będą gminy lub instytucje kultury poziom dofinansowania wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację
operacji.

2.

Innowacja

Wnioskodawca uzyskał
wsparcie realizując :
-jeden projekt – 1 pkt,
-dwa projekty i więcej2pkt
-brak projektów – 0 pkt
- projekt jest innowacyjny
– 1-3 pkt
-nie ma innowacyjnego
charakteru – 0 pkt

3.

Rozwój
lokalnego rynku
pracy

Operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy
- co najmniej jednego – 2
pkt
- nie przyczyni się – 0 pkt

Innowacyjnośd może oznaczad zastosowanie pomysłów i
rozwiązao znanych i stosowanych na innych obszarach,
ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD.
Przykłady: nadanie nowych funkcji terenom lub
obiektom, które dzięki temu będą służyd rozwojowi
społecznemu, nowatorskie, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązao technicznych i
technologicznych, nowy sposób zaangażowania lokalnej
społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych. Wnioskodawca
uzasadnia/udowadnia innowacyjny charakter operacji.
Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi uzasadnid
swoją ocenę.
Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w
województwie zachodniopomorskim bardzo istotne dla
obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. Preferowane
są operacje, które tworzą miejsce pracy.
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4.

Wzrost
integracji i
aktywności
lokalnej
społeczności,
podniesienie
atrakcyjności
turystycznej,
wzrost
działalności
kulturalnej

Czy operacja przyczyni się
do: (max 6 pkt)
-podniesienia wiedzy – 2
pkt;
-podniesienia atrakcyjności
turystycznej obszaru – 2
pkt
-wzrostu aktywności – 2
pkt

Preferowane operacje stworzą warunki do rozwoju
ciekawej oferty turystycznej, kulturalnej, historycznej
rozwijającej zainteresowania poszczególnych grup
społecznych i przyczynią się do integracji lokalnej
społeczności w szczególności grup defaworyzowanych.
Preferowane operacje mają na celu podniesienie
atrakcyjności turystycznej obszaru LGD, podniesienia
wiedzy mieszkaoców na temat lokalnego dziedzictwa i
aktywności lokalnej. Wnioskodawca musi uzasadnid to
kryterium. Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi
uzasadnid swoją ocenę.

5.

Korzyści lub
oddziaływanie
operacji

Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji oraz
powszechnośd pożytków z jej realizacji. Preferowane są
operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak
największy obszar LGD. Wnioskodawca opisuje, w jaki
sposób operacja obejmuje dany obszar. Wnioskodawca
składa oświadczenie o zorganizowaniu co najmniej 1
imprezy w oparciu o odrestaurowany obiekt.

6.

Liczba
mieszkaoców

7.

Promocja LGD i
LSR

Operacja swym zasięgiem
obejmuje:
wszystkie gminy objęte LSR
– 4 pkt.
co najmniej 2 gminy – 2
pkt.
co najmniej 4 miejscowości
– 1 pkt.
jedną miejscowośd – 0 pkt.
Czy operacja będzie
realizowana w
miejscowości do 5 tys.
mieszkaoców
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PROW z
wykorzystaniem logo UE,
PROW, Stowarzyszenia
„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp) –
2 pkt
- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, PROW,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt

8.

Wiedza o PROW

Wnioskodawca uczestniczył
w szkoleniach
organizowanych przez LGD
i uzyskał pozytywną ocenę

W celu poprawnego przygotowania dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez LGD

Preferowane są operacje realizowane w
miejscowościach do 5 tys. mieszkaoców. Dane na dzieo
31 grudnia 2013 r.

Preferowane są operacje promujące walory obszaru
LGD z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka
promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
służy informacji, że operacja została zrealizowana dzięki
dotacji unijnej. Wnioskodawca składa oświadczenie o
zastosowanych formach promocji.
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TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

9.

Wysokośd
wnioskowanej
pomocy

10.

Obiekt
zabytkowy

11.

Konsultacje w
biurze LGD
przed złożeniem
wniosku

dot. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznośd” w danym zakresie tematycznym.
Wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskad
pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu.

Wnioskowana kwota
kosztów kwalifikowanych
operacji wynosi
63,63% - 4 pkt
63,64% - 75% - 3 pkt
75,1%-79,0% - 2 pkt
79,1%- 80% - 0 pkt
Czy operacja realizowana
jest w oparciu o obiekt
zabytkowy:
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

Preferuje się operacje, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywnośd pomocy
określoną w LSR.

Czy wnioskodawca
korzystał z konsultacji w
biurze LGD
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie,
czy operacja wpisuje się w Program, LSR,
przeprowadzenie wstępnej prognozy w zakresie
osiągnięcia minimalnej liczby punktów podczas oceny
zgodności z lokalnymi kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie niezbędne
załączniki.

Wnioskodawca podaje czy operacja realizowana jest w
oparciu o obiekt wpisany do rejestru zabytków, w
przypadku obiektów architektonicznych nr nadany przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli obiekt
ruchomy nr obiektu.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej- maksymalna
liczba punktów 29,00; minimalna liczba punktów 11,60
Wnioskodawcami mogą byd: gminy, instytucje kultury- poziom dofinansowania do 63,63%, organizacje pozarządowe
– poziom dofinansowania do 95% kosztów kwalifikowanych, wkład własny 5%, w tym do 5% kosztów kwalifikowanych
może byd wkładem rzeczowym w postaci pracy wolontariuszy na rzecz operacji.
Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Wnioskodawca uzyskał
wsparcie realizując:

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację
operacji.

2.

Innowacja

-jeden projekt – 1 pkt,
-dwa projekty i więcej –
2 pkt
-brak projektów – 0 pkt
-Operacja ma charakter
innowacyjny – 1-3 pkt
-nie ma innowacyjnego

Zastosowanie pomysłów i rozwiązao znanych i
stosowanych na innych obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie LGD. Przykłady:
nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom, które
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charakteru – 0 pkt

3.

Rozwój
lokalnego rynku
pracy

Operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy
- co najmniej jednego –
2 pkt
- nie przyczyni się – 0 pkt

4.

Wzrost
integracji i
aktywności
lokalnej
społeczności,
podniesienie
atrakcyjności
turystycznej,
wzrost
działalności
kulturalnej
Korzyści lub
oddziaływanie
operacji

Czy operacja przyczyni się
do (max.6 pkt)
-wzrostu integracji i
aktywności – 2 pkt
-podniesienia atrakcyjności
turystycznej – 2 pkt
-wzrostu działalności
kulturalnej – 2 pkt

5.

6.

Liczba
mieszkaoców

7.

Promocja LGD i
LSR

Operacja swym zasięgiem
obejmuje:
wszystkie gminy objęte LSR
– 4 pkt.
co najmniej 2 gminy –
2 pkt.
co najmniej 2 miejscowości
– 1 pkt.
jedną miejscowośd – 0 pkt.
Czy operacja będzie
realizowana w
miejscowości do 5 tys.
mieszkaoców
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PROW z
wykorzystaniem logo UE,
PROW, Stowarzyszenia

dzięki będą temu służyd rozwojowi, społecznemu,
nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie
lokalnych zasobów i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązao technicznych i
technologicznych (np. w budowanych obiektach
zastosowano rozwiązania technicznie przeciwdziałające
zmianom klimatycznym, chroniące środowisko), nowy
sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych, grup i środowisk
lokalnych. Wnioskodawca uzasadnia/udowadnia
innowacyjny charakter operacji. Wskaźnik jakościowy –
członek Rady musi uzasadnid swoją ocenę.
Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w
województwie zachodniopomorskim bardzo istotne dla
obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. Preferowane
są operacje, które tworzą miejsce pracy.
Preferowane operacje stworzą warunki do rozwoju
ciekawej oferty kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej
rozwijającej zainteresowania poszczególnych grup
społecznych i przyczynią się do integracji lokalnej
społeczności w szczególności grup defaworyzowanych.
Preferowane operacje mają na celu podniesienie
aktywizacji i integracji mieszkaoców, podniesienie
atrakcyjności turystycznej, wzrost działalności
kulturalnej. Wnioskodawca musi uzasadnid to kryterium
Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi uzasadnid
swoją oceny.
Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji oraz
powszechnośd pożytków z jej realizacji. Preferowane są
operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak
największy obszar LGD. Wnioskodawca składa
oświadczenie o zorganizowaniu co najmniej 1 imprezy w
oparciu o nowo powstałą infrastrukturę.

Preferowane są operacje realizowane w
miejscowościach do 5 tys. mieszkaoców. Dane na dzieo
31 grudnia 2013 r.

Preferowane są operacje promujące walory obszaru
LGD z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka
promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
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8.

Wiedza o PROW

„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp) – 2
pkt
- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, PROW,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt
Wnioskodawca uczestniczył
w szkoleniach
organizowanych przez LGD
i uzyskał pozytywną ocenę
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

9.

Wysokośd
wnioskowanej
pomocy

10.

Konsultacje w
biurze LGD
przed złożeniem
wniosku

Wnioskowana kwota
kosztów kwalifikowanych
operacji wynosi
63,63% - 4 pkt
63,64% - 75,0% - 3 pkt
75,1- 94,0% - 2 pkt
94,1% - 95,0% - 0 pkt
Czy wnioskodawca
korzystał z konsultacji w
biurze LGD
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

służy upowszechnianiu informacji, że operacja została
zrealizowana dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca
składa oświadczenie o zastosowanych formach
promocji.

W celu poprawnego przygotowania dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez LGD
dot. poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznośd” w danym zakresie tematycznym.
Wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskad
pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu
sprawdzenia wiedzy.
Preferuje się operacje, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywnośd pomocy
określoną w LSR.

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie,
czy operacja wpisuje się w Program, LSR,
przeprowadzenie wstępnej prognozy w zakresie
osiągnięcia minimalnej ilośd punktów podczas oceny
zgodności z lokalnymi kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie niezbędne
załączniki.

Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub
terytorialnie związanych z działalnością rybacką - maksymalna liczba punktów - 35,00; minimalna liczba punktów 14,00. Wnioskodawcami są gminy członkowskie i jednostki organizacyjne im podległe oraz jednostki pozarządowe,
których celem statutowym jest działalnośd na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury, poziom
dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.
Wnioskodawca składa oświadczenie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że:
1. operacja będzie realizowana w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminacji, co oznacza, co najmniej neutralne podejście
do równego traktowania mężczyzn i kobiet jako uczestników lub odbiorców operacji;
2. operacja będzie miała co najmniej neutralny wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady równej dostępności dla
osób niepełnosprawnych;
3. operacja będzie realizowana z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, co oznacza zachowanie równowagi w przyrodzie,
przy jednoczesnym kreowaniu warunków sprzyjających jej rozwojowi oraz budowanie konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej,
która w sposób racjonalny i oszczędny będzie wykorzystywała zasoby naturalne,
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oraz oświadczenie, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że na dzieo złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowane do
realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo – finansowym nie zostały w pełni zrealizowane tzn. iż operacja jako całośd nie została
zakooczona.

Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację
operacji.

2.

Innowacja

Wnioskodawca uzyskał
wsparcie realizując :
-jeden projekt – 1 pkt,
-dwa projekty i więcej –
2 pkt
-brak projektów – 0 pkt
-Operacja ma charakter
innowacyjny – 1-3 pkt
-nie ma innowacyjnego
charakteru – 0 pkt

3.

Rozwój
lokalnego rynku
pracy

Operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy
- co najmniej jednego –
2 pkt
- nie przyczyni się – 0 pkt

4.

Wzrost
integracji i
aktywności
lokalnej
społeczności,
podniesienie
atrakcyjności
turystycznej.

Czy operacja przyczyni się
do (max 4 pkt)
-wzrostu integracji i
aktywności – 2 pkt
-podniesienia atrakcyjności
turystycznej – 2 pkt

5.

Korzyści lub
oddziaływanie
operacji

Operacja swym zasięgiem
obejmuje:
wszystkie gminy objęte LSR
– 4 pkt.

Zastosowanie pomysłów i rozwiązao znanych i
stosowanych na innych obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie LGD. Przykłady: nadanie
nowych funkcji terenom lub obiektom, które dzięki będą
temu służyd rozwojowi, społecznemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych
zasobów i surowców, wprowadzenie nowoczesnych
rozwiązao technicznych i technologicznych (np. w
budowanych obiektach zastosowano rozwiązania
technicznie przeciwdziałające zmianom klimatycznym,
chroniące środowisko), nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji
nowych, grup i środowisk lokalnych. Wnioskodawca
uzasadnia/udowadnia innowacyjny charakter operacji.
Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi uzasadnid
swoją ocenę.
Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w
województwie zachodniopomorskim bardzo istotny dla
obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. Preferowane
są operacje, które tworzą miejsce pracy.
Preferowane operacje stworzą warunki do rozwoju
ciekawej oferty , rekreacyjnej, turystycznej rozwijającej
zainteresowania poszczególnych grup społecznych i
przyczynią się do integracji lokalnej społeczności w
szczególności grup defaworyzowanych. Preferowane
operacje mają na celu podniesienie aktywizacji i integracji
mieszkaoców, podniesienie atrakcyjności turystycznej.
Wnioskodawca musi uzasadnid spełnienie tego kryterium.
Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi uzasadnid
swoją oceny.
Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji oraz
powszechnośd pożytków z jej realizacji. Preferowane są
operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy
obszar LGD. Wnioskodawca składa oświadczenie o
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6.

Liczba
mieszkaoców

7.

Promocja LGD i
LSR oraz
dziedzictwa
rybackiego

8.

Wiedza o
PORiM

co najmniej 2 gminy – 2
pkt.
co najmniej 2 miejscowości
– 1 pkt.
jedną miejscowośd – 0 pkt.
Czy operacja będzie
realizowana w
miejscowości do 5 tys.
mieszkaoców
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PORiM oraz
dziedzictwo rybackie z
wykorzystaniem logo UE,
PORiM, Stowarzyszenia
„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp.) –
4 pkt
- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, PORiM,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt

zorganizowaniu co najmniej 1 imprezy w oparciu o nowo
powstałą infrastrukturę.

Wnioskodawca uczestniczył
w szkoleniach
organizowanych przez LGD
i uzyskał pozytywną ocenę

W celu poprawnego przygotowania dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez LGD dot.
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznośd” w danym zakresie tematycznym.
Wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskad
pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu.

TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

Preferowane są operacje realizowane w miejscowościach
do 5 tys. mieszkaoców. Dane na dzieo 31 grudnia 2013 r.

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE, PO RiM. Taka promocja
przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
służy upowszechnianiu informacji, że operacja została
zrealizowana dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych formach promocji.

9.

Wysokośd
wnioskowanej
pomocy

Wnioskowana kwota
kosztów kwalifikowanych
operacji wynosi:
- do 100.000 – 4 pkt
-100.001 -200.000,00 –
1 pkt
- powyżej 200.000 – 0 pkt

Ze względu na ograniczone środki preferowane będą
projekty o niższym dofinansowaniu.

10.

Powstanie
kąpielisk

Czy operacja zakłada
utworzenie kąpieliska lub
miejsca zwyczajowo
wykorzystywanego do

Ze względu na niewielką liczbę kąpielisk na obszarze LGD,
preferowane będą operacje polegające na utworzeniu
kąpieliska lub miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do
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11.

Konsultacje w
biurze LGD
przed złożeniem
wniosku

12.

Termin
zakooczenia
operacji

kąpieli
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Czy wnioskodawca
korzystał z konsultacji w
biurze LGD
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

kąpieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- do 6 miesięcy od dnia
podpisania umowy – 4 pkt

W związku z realizacją wskaźników LSR i budżetu LSR
preferowane są operacje, które zostaną sprawnie
zrealizowane i rozliczone.

- powyżej 6 do 8 miesięcy
od dnia podpisania umowy
– 3 pkt

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w Program, LSR, przeprowadzenie
wstępnej prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej
liczby punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne załączniki.

Termin zakooczenia operacji oznacza pozytywnie
zakooczoną weryfikację wniosku o płatnośd.

- powyżej 8 do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy
– 1 pkt

Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem
- wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na
rzecz przeciwdziałania kłusownictwu - maksymalna liczba punktów 36,00; minimalna liczba punktów 14,40
Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych a w przypadku, gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95
ust.3 rozporządzenia 508/2014 dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych.
Wnioskodawca składa oświadczenie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że:
1. operacja będzie realizowana w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminacji, co oznacza, co najmniej neutralne podejście
do równego traktowania mężczyzn i kobiet jako uczestników lub odbiorców operacji;
2. operacja będzie miała co najmniej neutralny wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady równej dostępności dla
osób niepełnosprawnych;
3. operacja będzie realizowana z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, co oznacza zachowanie równowagi w przyrodzie,
przy jednoczesnym kreowaniu warunków sprzyjających jej rozwojowi oraz budowanie konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej,
która w sposób racjonalny i oszczędny będzie wykorzystywała zasoby naturalne,
oraz oświadczenie, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że na dzieo złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowane do
realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo – finansowym nie zostały w pełni zrealizowane tzn. iż operacja jako całośd nie została
zakooczona.

Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację
operacji.

2.

Innowacja

Wnioskodawca uzyskał
wsparcie realizując:
-jeden projekt – 1 pkt,
-dwa projekty i więcej –
2 pkt
-brak projektów – 0 pkt
-Operacja ma charakter
innowacyjny – 1-3 pkt

Innowacyjnośd może oznaczad zastosowanie pomysłów i
rozwiązao znanych i stosowanych na innych obszarach,
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-nie ma innowacyjnego
charakteru – 0 pkt

3.

Rozwój
lokalnego rynku
pracy

Operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy
- co najmniej jednego –
2 pkt
- nie przyczyni się – 0 pkt

4.

Ochrona
środowiska,
przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznych

5.

Korzyści lub
oddziaływanie
operacji

6.

Liczba
mieszkaoców

7.

Promocja LGD i
LSR oraz
dziedzictwa
rybackiego

operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązao
sprzyjających ochronie
środowiska
TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
Operacja swym zasięgiem
obejmuje:
wszystkie gminy objęte LSR
– 4 pkt
co najmniej 2 gminy –
2 pkt
co najmniej 2 miejscowości
– 1 pkt
jedną miejscowośd – 0 pkt
Czy operacja będzie
realizowana w
miejscowości do 5 tys.
mieszkaoców
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PORiM oraz
dziedzictwo rybackie z
wykorzystaniem logo UE,
PORiM, Stowarzyszenia
„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa

ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD.
Przykłady: nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom,
które dzięki będą temu służyd rozwojowi społecznemu
bądź gospodarczemu, nowatorskie, wcześniej
niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i
surowców, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązao
technicznych i technologicznych, nowy sposób
zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju
lub aktywizacji nowych, grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia/udowadnia innowacyjny
charakter operacji. Wskaźnik jakościowy – członek Rady
musi uzasadnid swoją ocenę
Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w
województwie zachodniopomorskim bardzo istotny dla
obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. Preferowane
są operacje, które tworzą miejsce pracy.
Wnioskodawca musi uzasadnid, w jaki sposób operacja
przyczyni się do ochrony środowisk, będzie przeciwdziaład
zmianom klimatycznym. Wskaźnik jakościowy – członek
Rady musi uzasadnid swoją oceny

Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji oraz
powszechnośd pożytków z jej realizacji. Preferowane są
operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy
obszar LGD.

Preferowane są operacje realizowane w miejscowościach
do 5 tys. mieszkaoców. Dane na dzieo 31 grudnia 2013 r.

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE, PORiM. Taka promocja
przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
służy informacji, że operacja została zrealizowana dzięki
dotacji unijnej. Wnioskodawca składa oświadczenie o
zastosowanych formach promocji.
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8.

Wiedza o
PORiM

audycja, wystawa itp) –
4 pkt
- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, PORiM,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt
Wnioskodawca uczestniczył
w szkoleniach
organizowanych przez LGD
i uzyskał pozytywną ocenę
TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
Wnioskowana kwota
kosztów kwalifikowanych
operacji wynosi:
-do 100.000 – 4 pkt
-100.001 -200.000 – 1 pkt.
- powyżej 200.000 – 0 pkt
Czy wnioskodawca
korzystał z konsultacji w
biurze LGD
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt

9.

Wysokośd
wnioskowanej
pomocy

10.

Konsultacje w
biurze LGD
przed złożeniem
wniosku

11.

Sektor rybacki

-Wnioskodawca
udokumentował
prowadzenie działalności
rybackiej lub utratę
miejsca pracy w tym
sektorze – 4 pkt
-Wnioskodawca jest spoza
sektora rybackiego – 0 pkt

12.

Termin
zakooczenia
operacji

- do 6 miesięcy od dnia
podpisania umowy – 4 pkt
- powyżej 6 do 8 miesięcy
od dnia podpisania umowy

W celu poprawnie przygotowanej dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez LGD dot. PORiM
Priorytet 4 w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskad
pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu sprawdzenia
wiedzy.
Ze względu na ograniczone środki preferowane będą
projekty o niższej dotacji.

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w Program i LSR, przeprowadzenie
wstępnej prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej
liczby punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne załączniki.
Preferowane są operacje składane przez wnioskodawców
prowadzących działalnośd rybacką.
Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności
rybackiej:
1. użytkowanie wód płynących
- umowa użytkowania obwodu rybackiego
- sprawozdanie RRW-23 z ostatniego okresu
sprawozdawczego z potwierdzeniem złożenia do IRŚ
1. użytkowanie stawów rybnych
- umowa dzierżawy /własności
- pozwolenie wodno –prawne
- decyzja od Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu
numeru weterynaryjnego z potwierdzeniem aktualności
wydanym nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie
- sprawozdanie RRW-22 z ostatniego okresu
sprawozdawczego z potwierdzeniem złożenia do IRŚ
W związku z realizacją wskaźników LSR i budżetu LSR
preferowane są operacje, które zostaną sprawnie
zrealizowane i rozliczone.
Termin zakooczenia operacji oznacza pozytywnie
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– 3 pkt

zakooczoną weryfikację wniosku o płatnośd.

- powyżej 8 do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy
– 1 pkt

B. Operacje własne
Operacje własne maksymalna liczba punktów 25,00; minimalna liczba punktów 10,00
Lp.

Kryterium
lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację
operacji.

2.

Innowacja

Wnioskodawca uzyskał
wsparcie realizując:
-jeden projekt – 1 pkt,
-dwa projekty i więcej –
2 pkt
-brak projektów – 0 pkt
Operacja ma innowacyjny
charakter – 1- 3pkt
-nie ma innowacyjnego
charakteru – 0 pkt

3.

Wzrost
integracji i
aktywności
lokalnej
społeczności
oraz wzrost
wiedzy

4.

Korzyści lub
oddziaływanie
operacji

Czy operacja wpływa na:
(max 6 pkt)
-wzrost integracji i
aktywności – 2 pkt
-wzrost wiedzy na temat
dziedzictwa
przyrodniczego lub
kulturowego – 2 pkt
-wzrost wiedzy
ekologicznej – 2pkt
Operacja swym zasięgiem
obejmuje:
wszystkie gminy objęte LSR
– 6 pkt.
co najmniej 6 gmin – 4 pkt.
co najmniej 4 miejscowości
– 1 pkt.

Innowacja może oznaczad zastosowanie pomysłów i
rozwiązao znanych i stosowanych na innych obszarach,
ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD.
Przykłady: nowy sposób zaangażowania lokalnej
społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych. Wnioskodawca
uzasadnia/udowadnia innowacyjny charakter operacji.
Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi uzasadnid
swoją ocenę
Preferowane operacje stworzą warunki do rozwoju
ciekawej oferty kulturalnej, rekreacyjnej, rozwijającej
zainteresowania poszczególnych grup społecznych i
przyczynią się do integracji lokalnej społeczności w
szczególności grup defaworyzowanych. Preferowane
operacje mają na celu podniesienie aktywizacji i integracji
mieszkaoców oraz wzrost wiedzy na temat dziedzictwa
przyrodniczego lub kulturowego, a także wzrost wiedzy
ekologicznej. Wnioskodawca musi uzasadnid spełnienie
kryterium. Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi
uzasadnid swoją ocenę
Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji oraz
powszechnośd pożytków z jej realizacji. Preferowane są
operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy
obszar LGD. Wnioskodawca składa oświadczenie o
zorganizowaniu co najmniej 1 imprezy w oparciu o nowo
powstałą infrastrukturę.
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5.

Partnerstwo

jedną miejscowośd – 0 pkt.
Czy wnioskodawca będzie
realizował operacje w
partnerstwie
Tak – 3 pkt
Nie – 0 pkt.

Preferowane są operacje, które angażują wiele
podmiotów np. wnioskodawca odpowiada za finansowe i
merytoryczne rozliczenie operacji, ale gmina za darmo
użycza pomieszczeo, KGW odpowiada za frekwencje
zajmuje się powiadamianiem, rozwieszaniem plakatów,
rekrutacją osób defaworyzowanych itd. Należy opisad i
przedłożyd oświadczenie partnera o jego udziale w
projekcie.

6.

Promocja LGD i
LSR

Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD i PROW z
wykorzystaniem logo UE,
PROW, Stowarzyszenia
„WIR” w formie innej niż
tablica informacyjna (np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp) –
2 pkt
- operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo UE, PROW,
Stowarzyszenia „WIR” w
innej formie niż tablica
informacyjna – 0 pkt

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka promocja
przyczyni się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju, służy
informacji, że operacja została zrealizowana dzięki dotacji
unijnej. Wnioskodawca składa oświadczenie o
zastosowanych formach promocji.

7.

Wiedza o PROW

Wnioskodawca uczestniczył
w szkoleniach
organizowanych przez LGD
i uzyskał pozytywną ocenę

W celu poprawnego przygotowania dokumentacji
konkursowej nieodzownym warunkiem jest uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznośd” w danym zakresie tematycznym.
Wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskad
pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu.

TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt

8.

Udział środków własnych:
- 1% - 1 pkt
- 0% - 0 pkt

Preferuje się operacje, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywnośd pomocy
określoną w LSR.

C. Ustalanie lub zmiana kryteriów wyboru operacji.
1.Ustalanie i zmiana kryteriów zostało przedstawione w Rozdziale II LSR.
2. Do dokonania zmian lokalnych kryteriów niezbędne są poniższe warunki:
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1) grupa potencjalnych beneficjentów, lub członek Rady, lub przedstawiciele Zarządu, lub zespół ds. ewaluacji
zgłosili wniosek o zmianę lokalnych kryteriów uzasadniając swoje stanowisko; wniosek został pisemnie złożony do
Biura LGD,
2) po wpłynięciu przedmiotowego wniosku Rada analizuje go i podejmuje działania w zakresie przeprowadzenia
zmian lokalnych kryteriów konsultując to z lokalną społecznością,
3) informacje o zmianie lokalnych kryteriów zamieszczone są na stronie LGD, podana zostanie również informacja o
spotkaniu konsultacyjnym przedstawicieli trzech sektorów i mieszkaoców obszaru LGD,
4) podczas spotkania konsultacyjnego/warsztatu refleksyjnego zostanie przedstawiony wniosek o zmianę
kryteriów, który wpłynął do Biura LGD oraz propozycje zmian,
5) ze spotkania konsultacyjnego/warsztatu refleksyjnego zostanie sporządzony protokół w sprawie zmian
lokalnych kryteriów, który zostanie przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, celem przyjęcia
zmian lub odrzucenia.
6) zmiany kryteriów dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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