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I.

Cele i zakres opracowania procedur

Celem niniejszej Procedury jest opracowanie jednolitych, przejrzystych oraz
jasnych zasad gwarantujqcych prawidtowy przebieg procesu konkursowego oraz
wyboru operacji, ktore przyczyniq sig do realizacji strategii.
Niniejsza procedura jest jawna i powszechnie dostgpna dla Wnioskodawc6w w
formie elektronicznej na stronie internetowej LGD
www.lokalnagrupadzialania.pl oraz w formie papierowej w siedzibie LGD.

il.

Kryteria wyboru i ich ustalenie

Kryteria zostaly ustalone zgodnie z wymogami okreSlonymi w programach/ przepisach dla
EFROW, posiadaj4 metodologip wyliczenia oraz sq mierzalne albo zawierajq szczegolowy
opis wyjaSniajqcy wymagania konieczne do spelnienia danego kryterium, niebudz4ce
w4tpliwoSci interpretacyjnych, posiadaj4 dodatkowe opisy/ defrnicje. Zasady ustalania lub
zmrany kryteri6w sqprzejrzyste. Procedura tworzenia i zmianv kryteri6w byla konsultowana
ze spolecznoSci4 lokalnq.

Kryteria s4 adekwatne do diagnozy, poniewaz ustalane byty podczas przeprowadzanych
konsultacji spolecznych na kt6rych to spolecznoSc lokalna zglaszala uwagi, propozycje,
pewne przemySlenia maj4c lakhe nawzglgdzie wytyczne Programu PROW i ustawy o RLKS.
Kryteria zapewniajq wyb6r operacji przyczyniajqcych sig do osi4gnipcia poszczeg6lnych
cel6w LSR i bezpoSrednio odnosz4 siq do wska2nik6w produktu i rezultatu LSR, poniewal w
stworzonych kartach oceny znajdujq siE kryteria punktowe powi4zane z oddzialywaniem
operacj i na najw aLniej sze obszary oddzialywania L S R.

1. KRYTERIA

Kryterium

I.

Operacja zaklada

zaspokoj

en

ie

potrzeb grup
defaworyzowanych

W ODNIESIENIU DO NABOROW OGI,ASZANYCH
W ZAKRESIE OPBRACJI GRANTOWYCH

Opis

Punktacja

Preferuje sip wn ioski oddzialuj4ce
pozytywnie na grupp defaworyzowan4
ze wzglgdu na ograniczony dostEp do
of'erty wypoczyn kowei, rekreacyj ne.i,

a/ osoby starsze

Zr6dlo
wervfikacii

60+ -

bl dzieciimlodzte2

-

| 0 pkt
8 pkt

Wniosek o
przyznante
pomocy w ramach
LSR

kulturalne-i.

ldentyfi kac.ja grup def'aworyzowanych
na obszarze LSR znajduje siE w

Rozdziale l. LSR Charakterustvka

LCD.

II.

Doiwiadczenie w
realizacji projekt6w

IIL Ooeracia

Preferu.je siq wnioskodawc6w
doSwiadczonych w realizac.ii
podobnych tematycznie i rzeczowo
pro.jekt6w, nawiqzu.jqcych do
planowanei ooeracii
Pref'eruie sie ooeracie. kt6re

Wnioskodawca zr ealizowal

m in

imum

1

operacjp ze Srodk6w publicznych - 2 pkt
Wnioskodawca nie real izowal pro.jekt6w
ze Srodk6w publicznych - 0 pkt

TAK -3 pkt

Wniosek o
ptzyznante
pomocy w ramach
LSR

Wniosek o
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NIE

- 0 pkt

zaklada
wykorzystanie
lokalnych zasob6w,

wykorzystuj4 zasoby lokalne, produkty

IV. Podmiot
skladajqcy wniosek

Pref'eru.je sip organ izacje pozarz4dowe
dzialaj4ce na obszarze LCD

organizac.ia pozarz4dowa i inne
podmioty nie bpd4ce.iednostkami sektora
flnans6w publicznych- 6 pkt
.icdnostki sektora flnans6w publicznych 5 okt

Wniosek o
przyznante
pomocy w ramach
LSR

V. Wnioskowany
udzial Srodk6w
wlasnvch i wvnosi

Preferu.je siE proiekty, w ktorych wklad
wlasny wn ioskodawcy pr zekracza
intensywnoSi pomocy okre5lon4 w
Programie. Celem.iest promowanie
pro.jekt6w angaZuj4cych Srodki inne ni2
Srodki Programu. W rarnach kryterium
oceniana bpdzie wielkoSi
zaangalowanych Srodkow wlasnych
wnioskodawcy w ramach wymaganego
wkladu wlasnego w realizacjp pro.iektu.
Premiowane bEd4 projekty, w kt6rych
wnioskodawcy deklaru.j4 wklad wlasny
na poziomie wy2szym ni2 minimalny
okreSlony w rozporzqdzeniu M inistra
Rolnictwa i Rozwo.ju Wsi z dnia 24
wrze5nia 2015 r. w sprawie
szczeg6lowych warunk6w i trybu
przyznawania pomocy finansowe.j w
ramach poddzialania ..Wsparcie na
wdraZanie operacii w rarnach strategii
rozwo.ju lokalnego kierowanego przez
spolecznoSi" ob.iptego Programem
Rozwoju Obszarow Wie.jskich na lata
2014--2020
Pret'erowane bpd4 operac.le, kt6re w
promocj i przewidu.l4 uZycie logotypu
LGD.

20%iwipce.i

Wniosek o
ptzyznanle
pomocy w ramach
LSR

Vl. Wplyw realizacji
operacji na
promocjg

ilI.

ptzyznanle
pomocy w ramacn
LSR

lokalne, dziedzictwo przyrodnicze,
historvczne. kulturowe

-

5pkt

w przedziale 20Yo- 10%o
-3pkt
Ponize.i

l0%

-

4 pkt

Operac.ia przewidu.je uZycie w

materialach informacy.j nych i
promocyinych logotypu LGD
pkt 3
tak
nie - 0 okt

-

Wniosek o
przyznante
pomocy w ramach
LSR

Zmiany Lokalnych kryteri6w wyboru

Zmiana kryteri6w nie jest mo2liwa od czasu ogloszenia o naborze wniosk6w do czasu
zakoficzenia procedury oceny wniosk6w.
Proces wyboru wniosk6w trwa od podania do publicznej wiadomoSci ogloszenia o naborze
wniosk6w do przekazanra dokumentacji do oceny merytorycznej przez InstytucjE
PoSrednicz4c4

O ewentualnej zmianie kryteri6w zgodnoSci operacji z LSR lub lokalnych kryteri6w wyboru
operacji w LSR decyduje ZarzEd LGD na wniosek Rady lub samodzielnie. Powodem zmian
mogg byc: sytuacja spoleczno-gospodarcza obszaru i/lub stopiet'r realizacli lokalnej strategii
rozwoju w ramach poszczeg6lnych obszar6w tematycznych (cel6w og6lnych, cel6w
szcze g6lowy ch) or az uwarunkowania prawne.
Kahdy Czlonek Rady moZe wyst4pii z wnioskiem o zmianq kryteri6w wyboru zawieraJqcym
pisemne propozycjQ zmian wraz z uzasadnieniem zaproponowanej zmrany.
Strona 3 z 4

Wniosek o zmianE kryteri6w poddawany jest glosowaniu na najblizszym posiedzeniu Rady
LGD.
W przypadku glosowania za przyjgciem wniosku Przewodniczqcy Rady wystgpuje z
pisemnym wnioskiem do Zarzqdu LGD o zmiangkryteri6w wyboru.
Zarzqd podejmuje Uchwalg o przyst4pieniu do zmiany kryteri6w wyboru.
Wnioskowane zmiany muszg byd poddane konsultacjom spole cznym.
Kahdy zmieszkaftc6w obszaru objgtego dzialalnoScia LGD ma prawo do wniesienia uwag do
proponowanych zmian w terminie 2I dni,liczqc od dania podania do publicznej wiadomoSci.
LGD organizuje spotkanie z mieszkancami celem om6wienia zgloszonych uwag i ustalenia
ostatecznego zakresu zmian kryteri6w wyboru.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianq kryteri6w wyboru pracownicy
LGD pr zy go to wuj q zaktualizowan4 do kume ntacj E.
Po przeprowadzeniu konsultacji i uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz4d LGD wnioskuje do
Walnego Zebrania Czlonk6w o zatwierdzenie nowych lokalnych kryteri6w wyboru.

Walne Zebranie Czlonk6w zatwierdza nowe lokalne kryteria wyboru

w

drodze

uchwaly

wskazuj4c datE ich obowi4zywania.

Nowe lokalne kryteria wyboru operacji powinny uzyskai akceptacjE Samorz4du
Wojew6dztwa.

W przypadku zmiany kryteri6w wyboru bpd4 one obowi4zywa6 w konkursach ogloszonych
po dniu zatwierdzenia zmian przez Walne Zebranie Czlonk6w.

Niniejsza procedura zostala zatwierdzona Uchwalq Nr 53/2015 Walnego Zebrania Czlonk6w
Stowarzyszenia LGD ,,LepszaPrzyszlolc Ziemi Ryckiej" z dnia28.l2.20l5 r.
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