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Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR
KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW
WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB
ZMIANY KRYTERIÓW
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
W procesie oceny i wyboru operacji, ustalenia kwoty wsparcia Wnioskodawców oraz ustalania i zmiany
kryteriów wyboru, Stowarzyszenie Długosz Królewski działa w oparciu o następujące zapisy:
a) Ustawy 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 2014–2020 (Dz. U. poz. 349);
b) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.
U. poz. 378), zwaną dalej „ustawą o RLKS”;
c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
d) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 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 Wiejskich na lata 2014-2020;
e) Wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy
działania zadań związanych z realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego PROW 2014-2020;
f) Stratega Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
g) Regulaminu Rady Projektowej
DEFINICJE STOSOWANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE:
a) Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy
działania zadań związanych z realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego PROW 2014-2020 – zwane dalej Wytycznymi MRiRW lub
wytycznymi
b) Stratega Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – zwana dalej LSR
c) Stowarzyszenie Długosz Królewski– zwane dalej LGD
d) Regulaminu Rady Projektowej – zwany dalej regulaminem
e) Walne Zgromadzenie Członków – zwane dalej WZC
f) Rada Projektowa Stowarzyszenia Długosz Królewski zwana dalej radą
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g) Zarząd Stowarzyszenia Długosz Królewski – zwana dalej zarządem
h) Biuro Stowarzyszenia Długosz Królewski – zwane dalej biurem
i) Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zwany dalej SW
j) Osoba/podmiot występujący z wnioskiem na realizację pomysłu w postaci projektu w
ramach ogłaszanych naborów przez LGD – zwany dalej wnioskodawcą
k) Dokument przygotowany na wskazanym formularzu opisujący założenia, cel, wskaźniki
osiągania celu, koszty realizacji oraz inne dane szczegółowe zamysłu projektowego, który
wnioskodawca zamierza zrealizować – zwany dalej wnioskiem lub operacją lub projektem
ZASADY OKREŚLANIA KRYTERIÓW:
W okresie programowania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
Lokalna Strategia Rozwoju będzie wdrażana poprzez ogłaszane konkursy planuje się realizację 2 edycji
projektów grantowych w następujących tematach i zakresach:
I.

Infrastruktura w małą przestrzeń publiczną

a)

Budowa, remont, doposażenie niekomercyjnych obiektów turystycznych, rekreacyjnych i

kulturalnych – kwota wsparcia 300 000 zł
II.

Rozwój Kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby

a)

rozwój kapitału społecznego w oparciu o istniejącą niekomercyjną infrastrukturę

turystyczną, rekreacyjną i kulturalną – kwota wsparcia 200 000 zł
b)

działania pro środowiskowe i ekologiczne w oparciu o lokalne zasoby – kwota wsparcia

100 000 zł
Wielkość środków przeznaczonych na w/w projekty grantowe to 600 000,00 zł.
Celem tworzenia niniejszych kryteriów jest określenie czy dana operacja jest zgodna z LSR w kontekście
celów i wskaźników oraz w jakim stopniu spełnia specyficzne lokalne kryteria punktowe.
Określone kryteria zgodności z LSR oraz kryteria lokalne wraz z procedurą ich ustalania i dokonywania
zmian służą do:
a) sprawiedliwej i wnikliwej oceny wniosków jakie spłyną do LGD w ramach ogłoszonego naboru;
b) oszacowania wartości wniosków na podstawie mierzalnych i jasnych mierników
c) szerokiego postrzegania wniosków i wnioskodawców;
d) inicjowania działań sprzyjających rozwiązywaniu lokalnych problemów
e) transparentnych procedur oceny
f) spełniania zasad i celów podstawowych PROW 2014-2020
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W procesie tworzenia dokumentu jakim są Kryteria wyboru operacji oraz procedura ich ustalania i
zmiany w ramach LSR zastosowano partycypacyjne narzędzia konsultacji w celu wzrostu wpływu
społeczności na jego charakter opisane w LSR.
Sposób, tryb i zasady funkcjonowania Rady zostały opisane w regulaminie tego organu decyzyjnego.
Ocena wniosków pod względem oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia następuje poprzez udział
członków w posiedzeniach i dokonywania osobiście i samodzielnie decyzji w sprawach dotyczących
wniosku co do których nie zachodzi prawdopodobieństwo konfliktu interesów.
DEFINICJE KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH:
Kryterium odnoszące się do innowacyjności operacji polega na rozpatrzeniu przez członków Rady
Projektowej wymogu co do ocenianego wniosku wskazującym, że zaproponowane przez Wnioskodawcę
rozwiązanie istotnego z punktu widzenia LSR problemu jest nowatorskie i ciekawe. W proponowanym
działaniu pojawił się nowy element, dotyczący samego produktu, procesu, usługi, maszyn lub urządzeń,
metody marketingowej, zastosowanej technologii, organizacji pracy, które beneficjent opracował jako
pierwszy lub zastosował rozwiązanie korzystając z doświadczeń innych podmiotów przenosząc je na
swój obszar. W celu zachowania przejrzystości interpretacja tego kryterium będzie publikowana, aby
potencjalni beneficjenci mogli się z nią zapoznać. Ocena kryterium innowacyjności jest kontrowersyjna
zarówno dla przyszłych wnioskodawców jak i dla członków Rady wiec zastosowano tu regułę
uzasadnienia wykonywaną przez każdego członka Rady informującą o przyjętym stanowisku w tym
zakresie.
Kryterium odnoszące się do realności wykonania wniosku polega na rozpatrzeniu przez członków
Rady projektowej wymogu co do spójności wszystkich elementów wniosku wraz z załącznikami w
kontekście jego realizacji. Członkowie Rady oceniając to kryterium stwierdzają zaistnienie następujących
aspektów we wnioskach:
1.

Czy wnioskodawca posiada niezbędne doświadczenie, zasób (lokalny, kapitałowy, ludzki) do

zrealizowania wniosku?
2.

Czy działania opisane we wniosku są realne w terminach podanych jako czas realizacji wniosku i

nie będą trwały dłużej niż 2 lata
3.

Czy koszty wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym odzwierciedlają wszystkie

zaproponowane we wniosku działania i są realne do poniesienia (oparte o dokumenty rozeznania
cenowego)?
4.

Czy zaproponowany plan działania oraz budżet pozwala na osiągnięcie opisanych wskaźników

produktu i rezultatu?
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5.

Czy wnioskodawca przewidział współpracę z innymi podmiotami lub angażuje w swych

działaniach kapitał społeczny?
KARTA OCENY FORMALNEJ – Zgodności z LSR
WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO
NABORU NUMER ………………………….
OGŁOSZONEGO W DNIACH OD …….. DO ……..
W RAMACH DZIAŁANIE – MAŁE GRANTY; ZAKRES TEMATYCZNY NABORU
……………………………………….……………….
Numer wniosku/ Znak sprawy:
Nazwa podmiotu aplikującego:
Imię i nazwisko członka Rady Projektowej:

KRYTERIA FORMALNE – zgodności z LSR i PROW 2014-2020

spełnia

nie
spełnia

1. Projekt został złożony w terminie ogłoszonego naboru, tj. od ……….do ………..
2. Projekt jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
3. Wniosek odpowiada na zakres tematyczny ogłoszonego naboru
4. Wniosek realizuje wskaźniki przyjęte do realizacji w ramach przedsięwzięcia do
którego odnosi się zakres tematyczny ogłoszonego naboru opisane w LSR
PROFIL ORGANIZACJI
5. Projekt jest złożony przez organizację lub instytucje organizacyjną (zgodnie z
wytycznymi MRIRW w zakresie dostępu do programu i rozporządzeń szczegółowych
regulujących zasady przyznawania dotacji oraz zgodnie z lokalną strategią rozwoju)
6. Siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR.
INFORMACJE O PROJEKCIE
7. Projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół celów o charakterze
dobra wspólnego.
8. Projekt jest adresowany do społeczności mniejszej niż 5 000 mieszkańców
9.Harmonogram projektu jest przewidziany na okres minimum 3, a maksymalnie 6
miesięcy, zgodnie z przedziałem czasowym podanym w procedurach.
10. Kwota wnioskowanej dotacji mieści się w przedziałach przyjętych w rozdziale VI
LSR
11. Kwota pomocy jaką otrzymał i planuje otrzymać beneficjent w okresie
programowania 2014-2020 łącznie z proponowaną kwotą dotacji nie przekracza 100 000
zł.
12. Organizacja aplikująca ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 20%
wartości wnioskowanej dotacji w tym min. 2% w postaci finansowej, pozostała część
wkładu jest w postaci pracy wolontariuszy.
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Numer wniosku:
.
Nazwa organizacji:
Imię i nazwisko oceniającego:
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WYNIK:

Wynik zgodności formalnej z LSR i PROW 2014-2020:
 wynik pozytywny:

weryfikacja każdego z punktów po zaznaczeniu „TAK”

 wynik negatywny:

weryfikacja któregokolwiek punktu przez zaznaczenie „NIE” – wynik
negatywny, jest podstawą do uznania wniosku za nieformalny i nie
podleganiu dalszej ocenie.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIÓW LOKALNYCH
WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH
DO PROGRAMU GRANTOWEGO GRANTOWEGO W RAMACH PROW 2014-2020
KRYTERIA MERYTORYCZNE
Kryteria:

Nr pyt. we
wniosku

Skala ocen

1. trafność diagnozy potrzeb społeczności



czy sprawy będące przedmiotem projektu są ważne dla społeczności?
czy potrzeba została jasno zdefiniowana i czy jej zaspokojenie służy
dobru wspólnemu?

15

0

1

2

4

3

w b. małym stopniu

w b. dużym stopniu

2. adekwatność podejścia w planowaniu projektu
zakładającego wspólne działania mieszkańców





czy osiągnięcie głównego celu projektu sprawi, że mieszkańcom
będzie się w jakimś stopniu lepiej, łatwiej żyło?
czy działania zaplanowane w projekcie są zgodne z celem oraz
przewidywanymi zmianami?
czy przyjęte rezultaty działań są wymierne?
czy harmonogram działań ma szansę być zrealizowany w
przewidywanym czasie?

15, 16, 17

0

1

2

3

w b. małym stopniu

4

5

w b. dużym stopniu

3. stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację
projektu



czy projekt włączy do współpracy wolontariuszy?
czy projekt włączy do współpracy różnorodnych partnerów:
instytucje, organizacje, firmy, media?

18, 22

0

1

2

3

w b. małym stopniu

4

5

w b. dużym stopniu

4. komunikacja i promocja projektu




czy promocja projektu prowadzona jest w atrakcyjny dla planowanych
odbiorców sposób?
czy projekt spotka się z zainteresowaniem mieszkańców?
czy i w jakim stopniu realizatorzy projektu zaplanowali
wykorzystanie różnorodnych narzędzi i sposobów komunikacji ze
społecznością?

15, 21, 22

0

1

3

2

w b. małym stopniu

w b. dużym stopniu

5. pożyteczność projektu



czy i w jakim stopniu realizacja projektu przyniesie korzyści dla
społeczności i bezpośrednich uczestników projektu?
czy i w jakim stopniu z realizacji przedsięwzięcia skorzysta grupa
realizująca projekt?

15

0

1

2

3

w b. małym stopniu

4

5

w b. dużym stopniu

6. innowacyjność projektu


czy proponowane w projekcie działania stanowią nową ofertę dla
mieszkańców?

16

0

1

2

w b. małym stopniu

3

4

5

w b. dużym stopniu
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czy włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania?

6. trwałość i możliwość kontynuacji działań



czy projekt ma szansę przynieść trwałe rezultaty?
czy prawdopodobne jest, że po zakończeniu finansowania projektu
działania w nim podjęte będą kontynuowane?

15, 20

0

2

1

w b. małym stopniu

w b. dużym stopniu

7. realność planu pozyskania wkładu własnego



czy realne jest zdobycie deklarowanego wkładu finansowego na
realizację projektu?
czy realne jest zdobycie deklarowanej pomocy ze strony partnerów w
formie usług, wsparcia rzeczowego lub pracy wolontariuszy?

18

0

2

1

w b. małym stopniu

w b. dużym stopniu

8. klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do

proponowanego projektu


czy przyjęte w budżecie koszty, stawki, honoraria, są adekwatne do
zaplanowanych działań

23

0

1

2

3

w b. małym stopniu

4

5

w b. dużym stopniu

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

……/36

MINIMALNA LICZBA PUBKTÓW

18

USTALENIE KWOTY WSPARCIA DLA WNIOSKU

Informacja zwrotna dla autorów projektu.
Mocne strony wniosku:
Słabe strony wniosku:

Wynik stwierdzenia zgodności z lokalnymi kryteriami i przekazania do finansowania:

 wniosek zgodny z
lokalnymi kryteriami:

Wartość liczbowa określona w wierszu „Łączna liczba punktów” jest większa niż
wartość liczbowa określona w wierszu „Minimalna liczba punktów niezbędnych
do uznania wniosku za zgodny z kryteriami lokalnymi tj. 50% maksymalnej
liczby możliwych punktów do uzyskania– pozwala stwierdzić zgodność z
lokalnymi kryteriami.

 wniosek nie
zgodny z lokalnymi
kryteriami:

Wartość liczbowa określona w wierszu „Łączna liczba punktów” jest mniejsza
niż wartość liczbowa określona w wierszu „Minimalna liczba punktów
niezbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami lokalnymi tj. 50%
maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania– – pozwala stwierdzić nie
zgodność z lokalnymi kryteriami
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OCENIŁ/A

Imię i Nazwisko:
Data:
Podpis:

PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

1.

Kryteria wyboru do poszczególnych operacji zostały opracowane przez Zarząd LGD na podstawie

diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z grupą roboczą oraz lokalną społecznością za pomocą
spotkań konsultacyjnych. Szczegółowe wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera
rozdział VI LSR. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnione,
ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i
diagnozy obszaru.
2.

Zmiana kryteriów w żadnym wypadku nie jest możliwa od ogłoszenia o naborze wniosków do

zakończenia procedury oceny wniosków.
3.

Kryteria uchwalane są przez Walne Zebranie Członków i do jego wyłącznych kompetencji należy

również zmiana kryteriów.
4.

O zmianę kryteriów mogą wnioskować:

a)

Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy

b)

Członkowie Rady Projektowej (Wniosek z posiedzenia)

5.

Wniosek o zmianę kryteriów musi zawierać uzasadnienie. Wnioskodawca ma obowiązek uzyskać

pozytywną opinię Zarządu LGD. Zarząd za pośrednictwem Biura i strony internetowej poddaje do
konsultacji społecznych zmienione kryteria wyboru operacji. Uwzględniając konsultacje zarząd wydaje
opinię i przedstawia ją na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
6.

Biuro Stowarzyszenia przygotowuje Karty oceny z uwzględnieniem nowych kryteriów oraz z

uzasadnieniem. Przekazuję do akceptacji Instytucji Wdrażającej.
7.

Po akceptacji Samorządu Województwa Biuro wprowadza karty do aplikacji, a kryteriom nie

aktualnym nadaje status ,,archiwalne”.
8.

Zmienione kryteria obowiązują od dnia akceptacji Instytucji Wdrażającej.
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