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Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą
ustalania lub zmiany kryteriów
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grudzień, 2015 r.
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Kryteria wyboru grantobiorców
Kryteria Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu
Goleniowskiego zostały opracowane w taki sposób, aby premiować projekty najbardziej przemyślane
i te, które faktycznie przyczyniają się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Przy ich tworzeniu,
kluczowym była spójność w zakresie zdefiniowanych wcześniej problemów, przedsięwzięć, celów
i wskaźników. Procedury zapewniają sprawny i przejrzysty wybór oraz skuteczne
funkcjonowanie poszczególnych organów.
LGD przygotowała kartę oceny pod względem Lokalnych Kryteriów Wyboru z zakresu
operacji grantowych.
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Karta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla operacji GRANTOWYCH

Część I

Karta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla operacji GRANTOWYCH
Operacja w ramach działania PROW 20142020 jest przyznawana w zakresie:
Nazwa wnioskodawcy
Nazwa / Tytuł wniosku
Nr wniosku (wg kolejności wpływu) i data
złożenia wniosku
L.p.

1.

2.

Kryterium lokalne

Realizacja preferowanych
wskaźników produktu i
rezultatu LSR

Data przeprowadzenia
oceny wniosku :
Opis / potencjalne oddziaływanie
Operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR i wpłynie na
osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu
NIE
TAK

Punkty

0 pkt.
2 pkt

Przyznana
ocena

..…………
(max 2 pkt)

Wykonalność projektu- Ocenie podlega czy potencjalny Grantobiorca posiada zasoby personalne i rzeczowe wystarczające do
prawidłowej realizacji operacji. Należy wskazać doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację projektu oraz
posiadane zasoby rzeczowe: pomieszczenia, teren, niezbędne wyposażenie itp.
Opis wskazuje na zapewnienie wystarczających zasobów personalnych i rzeczowych
gwarantujących wykonalność projektu

3.

4.

5.

6.

NIE
0 pkt
...…………
TAK
1 pkt
(max 1 pkt)
Innowacyjność operacji - Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji, metody, nowego rynku lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.
Operacja ma innowacyjny charakter:
NIE
0 pkt
...…………
TAK
4 pkt
(max 4 pkt)
Operacja przewiduje kształtowanie postaw i świadomości
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska lub
zmian klimatycznych
Ochrona środowiska
NIE
0 pkt
...…………
TAK
2 pkt
(max 2 pkt)
Operacja przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego
obszaru LGD
Dziedzictwo lokalne
NIE
0 pkt
..…………
TAK
3 pkt
(max 3 pkt)
Operacja przewiduje promowanie obszaru objętego LSR i:
a) nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług
lokalnych;
i
b) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych,
z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub
Promowanie obszaru objętego
specyficznego
dla
danej
LSR,
wskazanych
LSR
i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie
cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej
niż jeden raz oraz poświęcone przy najmniej w części
tej samej tematyce.
...…………
NIE
0 pkt
(max 2 pkt)
TAK
2 pkt
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Działania na rzecz grupy
defaworyzowanej
(ocenie podlega czy potencjalny
Grantobiorca zawarł we wniosku
działania, których odbiorcami
będą przedstawiciele grupy
defaworyzowanej)
Wysokość dofinansowania

Koszty kwalifikowalne

Wkład własny

Zaangażowanie mieszkańców
obszaru objętego LSR

Promocja

Doradztwo LGD

Uczestnictwo w szkoleniach
LGD

Grantobiorca zawarł w projekcie przynajmniej jedno
działanie na rzecz grupy defaworyzowanej

NIE
TAK
Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi:
od 5 tyś.- do 25 tyś.
od 25 tyś.- do 30 tyś.
od 30 tyś.- do 50 tyś.
Koszty kwalifikowalne są racjonalne i nie przekraczają
wartości rynkowej tych kosztów
NIE
TAK
W budżecie projektu występuje wkład własny min. 1%
kosztów kwalifikowalnych
NIE
TAK
Operacja przyczynia się do integracji
mieszkańców obszaru objętego LSR
- w tym grup defaworyzowanych

młodzież poniżej 24 roku życia,
 osoby powyżej 45 roku życia

0 pkt
2 pkt

...…………
(max 2 pkt)

0 pkt
6 pkt
3 pkt

...…………
(max 6 pkt)

0 pkt
3 pkt

...…………
(max 3 pkt)

0 pkt
4 pkt

...…………
(max 4 pkt)

i aktywizacji

NIE
TAK
Operacja zakłada promocję LGD i PROW z wykorzystaniem
logo UE, PROW, LGD w
formie innej niż tablica
informacyjna (np. folder, strona internetowa, audycja,
wystawa, art. prasowy itp.)
NIE
TAK
Preferuje się wnioskodawców korzystających z wsparcia
doradczego oferowanego przez biuro LGD:
- wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na
etapie wnioskowania
- wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na etapie
wnioskowania
Preferuje się wnioskodawców uczestniczących w szkoleniach
organizowanych przez LGD dotyczących procedur składania
i rozliczania wniosków
NIE
TAK

0 pkt
3 pkt

0 pkt
1 pkt

..…………
(max 3 pkt)

...…………
(max 1 pkt)

0 pkt
2 pkt

...…………
(max 2 pkt)

0 pkt
3 pkt

..................
(max 3 pkt)

Czas realizacji operacji nie jest dłuższy niż 6 miesięcy
15.

Czas realizacji operacji

NIE
TAK

0 pkt
4 pkt

...................
(max 4 pkt)

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

42

Minimalna liczba punktów kwalifikująca wniosek do udzielenia wsparcia

21

SUMA PUNKTÓW
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IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY
DATA I MIEJSCE

Część II
Wynik oceny operacji:
1.

Operacja uzyskała co najmniej 50%możliwych do uzyskania punktów?

2.

Czy operacja zostaje uznana za wybraną do udzielenia wsparcia?

Instrukcja wypełniania karty oceny:
1.
2.

3.
4.
6.

Operacja w ramach działania PROW 2014-2020. Członek Rady LGD wskazuje zakres w ramach,
którego wniosek został złożony zakreślając właściwy kwadrat znakiem „X”.
Na podstawie informacji pozyskanych po zapoznaniu się z wnioskiem o udzielenie wsparcia, członek
Rady kolejno punktuje poszczególne kryteria (zgodnie z zapisami w kolumnie „punktacja”),
wpisując liczbę przyznanych punktów w kolumnie „Przyznana ocena”.
Członek Rady przyznaje punkty wskazując tylko na jedną możliwość (nie ma możliwości sumowania
punktacji).
Wszystkie punkty z poszczególnych kryteriów należy zsumować i ogólną sumę wpisać w pozycji
„Suma punktów”.
W części II karty, należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania, wpisując znak „X” w odpowiednie
pola uwzględniając fakt, iż:
•
21 punkty stanowią wartość 50% możliwych do uzyskania;
•
operację uważa się za wybraną do dofinansowania przy uzyskaniu co najmniej 21 punktów
czyli 50% możliwych do uzyskania
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PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW
WYBORU OPERACJI GRANTOWYCH
Opisane zasady ustalania i zmian kryteriów będą konsultowane ze społecznością lokalną na
podstawie ewaluacji i wniosków. Ich opiniowanie oraz powszechna dostępność na stronie
internetowej mają wpływ na ich przejrzystość oraz sprawny wybór i skuteczne funkcjonowanie
poszczególnych organów.
1. Zarówno pierwsze uchwalenie jak i wszelkie zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji
wymagają odpowiedniej Uchwały Walnego Zebrania Członków (WZC) lub uchwały Zarządu
(w przypadku odpowiedniego upoważnienia Zarządu przez WZC do zmian w LSR).
2. Kryteria oceny merytorycznej mogą zostać zmienione z zastrzeżeniem kryteriów, które
wynikają z zapisów PROW na lata 2014 – 2020.
3. W celu zaangażowania społeczności lokalnej w proces związany z ewentualną zmianą
Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, uaktywnia się Grupę Roboczą, która uczestniczyła w
budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel Grupy Roboczej:
Do podstawowych zadań Grupy Roboczej należy reprezentowanie interesów mieszkańców
podczas prac nad ewentualnymi zmianami kryteriów.

Skład Grupy Roboczej:
1. Grupa Robocza składa się z dowolnej ilości osób, które są chętne do współpracy i zgłosiły się
do biura LGD. W skład Grupy Roboczej wchodzą: członkowie zarządu LGD, pracownicy
biura, członkowie LGD oraz mieszkańcy powiatu goleniowskiego.
2. Informacja o możliwości dołączenia do składu Grupy Roboczej będzie umieszczana na stronie
internetowej Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Sposób dokonywania zmian w kryteriach oceny:
1. Podstawą zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji będą wyniki ewaluacji realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wnioski mieszkańców, wnioskodawców, grantobiorców oraz
Członków Rady LGD.
2. Wnioski, które wpłyną do biura powinny zawierać: formę pisemną oraz zawierać szczegółowe
uzasadnienie.
3. Pracownicy Biura LGD niezwłocznie zgłaszają Prezesowi Zarządu potrzebę zmiany
Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, przygotowując propozycje zmian.
4. Propozycje zmian przesyłane są drogą mailową do członków Grupy Roboczej celem ich
zaopiniowania. Członkowie grupy roboczej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji
powinni odesłać swoja opinię z powrotem do biura LGD.
5. Propozycja zmian kryteriów wyboru operacji publikowana jest również na stronie
internetowej LGD z informacją dla mieszkańców o możliwości zgłaszania swoich uwag w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia opublikowania.
6. Grupa Robocza może zaopiniować propozycję zmian na spotkaniu roboczym zgłaszając
potrzebę jego zwołania do biura LGD.
7. Zmiany w LSR będą zatwierdzanie przez Zarząd Stowarzyszenia, a ostatecznie
zaakceptowane na kolejnym Walnym Zebraniu Członków.
8. Zmienione Lokalne Kryteria Wyboru Operacji powinny zostać przedstawione do Samorządu
Województwa, z którym LGD podpisała umowę ramową.
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