Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia V. Innowacyjna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych*
Operacje

Kryterium

Opis

Zasady pkt.

pkt.

Sposób weryfikacji

wszystkie

Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego
strategią (LGD) tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania
zasobów, rozwiązań lub nowych metod
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium informacje dotyczące
innowacyjności operacji muszą być zamieszczone równocześnie w:
1) części wniosku dot. opisu operacji,
2) punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami
wyboru,
3) dokumencie „Innowacyjność projektu”.

Ma charakter innowacyjny w skali całego
obszaru

2

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na
terenie której realizowany będzie projekt

1

Nie ma charakteru innowacyjnego

0

Kryterium weryfikowane na podstawie
informacji zawartych w:
1) części wniosku dot. opisu operacji,
2) punkcie uzasadniającym zgodności
operacji z celami LSR i kryteriami
wyboru,
3) dokumencie
„Innowacyjność
projektu”.

wszystkie

Powiązanie z
innymi
projektami

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami
realizowanymi przez inne podmioty, w szczególności w ramach RLKS-u,
podmioty te muszą reprezentować inny sektor* niż Wnioskodawca
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin konkursu
na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (§
4 ust.1 pkt 1 lit. f) wydanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej.

Realizacja operacji powiązana jest z co
najmniej
dwoma
komplementarnymi
projektami innego podmiotu, podmiot ten
musi reprezentować także inny sektor niż
Wnioskodawca.
(Poprzez
powiązanie
rozumie
się
współpracę,
która
powinna
być
udokumentowana umową lub deklaracją
współpracy, w/w dokumenty winny zawierać
minimum oznaczenie stron, zakres i czas
trwania współpracy. Umowa lub deklaracja
współpracy powinna być sporządzona w
formie pisemnej i zostać podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji stron.)
Realizacja operacji powiązana jest z jednym
komplementarnym
projektem
innego
podmiotu,
,
podmiot
ten
musi
reprezentować także inny sektor niż
Wnioskodawca.
(Poprzez
powiązanie
rozumie
się
współpracę,
która
powinna
być
udokumentowana umową lub deklaracją
współpracy, w/w dokumenty winny zawierać
minimum oznaczenie stron, zakres i czas
trwania współpracy. Umowa lub deklaracja
współpracy powinna być sporządzona w
formie pisemnej i zostać podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji stron.)

2

1

Informacje
dotyczące
innowacyjności
operacji podane we wniosku i załącznikach
muszą być tożsame z informacjami
zawartymi
w
dokumencie
pt.:
„Innowacyjność projektu”.
Kryterium weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku i
załącznikach

wszystkie

wszystkie

Wykorzystanie
lokalnych
zasobów

Promocja
LGD

wszystkie

wszystkie

Doradztwo w
siedzibie LGD*
(kryterium nie
dotyczy
operacji
realizowanych
przez LGD)

Kompletność,
spójność i
przejrzystość
wniosku

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale:
 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody,
zespoły ludowe),
 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),
 przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym
gatunki i obszary chronione etc.)

Preferuje operacje, mające wpływ na promocje LGD, tj. zawierające
narzędzia, które zakładają promocję LGD, zaplanowane przez
Wnioskodawcę i ujęte we wniosku, w części dotyczącej opisu operacji
oraz w zestawieniu rzeczowo-finansowym

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez
Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD Dobra Widawa podczas
prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z „Regulaminem
doradztwa”.
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w
siedzibie LGD:
1) Wnioskodawcy, lub
2) w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej – osób reprezentujących
dany podmiot.
Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został
przygotowany w sposób spójny i przejrzysty, tj. opisy w poszczególnych
częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie wykluczają się
nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się
wzajemnie, dokumenty zostały ułożone, załączniki przedstawione w
sposób kompletny.
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi być
kompletny, spójny i przejrzysty w dniu składania wniosku do LGD.

Bez powiązań

0

Realizacja projektu bazuje lub służy
zachowaniu
przynajmniej
dwóch
ze
wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego,
historycznego oraz przyrodniczego
Realizacja projektu bazuje lub służy
zachowaniu
jednego
ze
wskazanych
potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego
oraz przyrodniczego
Realizacja projektu nie służy zachowaniu
żadnego z wymienionych potencjałów

2

Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji
ujęte w zestawieniu rzeczowo – finansowym
i opisie operacji(np. ulotka, strona
internetowa), które
przyczyni się do
promocji LGD
Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi
promocyjnych lub planuje promocję LGD
bezkosztowo
Operacje, które zostały skonsultowane
osobiście
przez
Wnioskodawcę
z
pracownikami biura
Operacje, które nie zostały skonsultowane
osobiście
przez
Wnioskodawcę
z
pracownikami biura

1

1

0
Kryterium weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku i
załącznikach

0

1

Kryterium weryfikowane na postawie
podstawie informacji zawartych we
wniosku i rejestrze doradztwa

0

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty
Wniosek jest spójny

2
1

Wniosek nie jest spójny

0

*Kryteria operacje własne
Maksymalna liczba punktów 10, minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4.

Kryterium weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku i
załącznikach

Kryterium weryfikowane na podstawie
złożonych dokumentów

