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Niniejsza procedura jest jawna i powszechnie dostqpna dla Wnioskodawc6w w

formie elektronicznej na stronie internetowej LGD

www.lokalnagrupadzialania.pl oraz w formie papierowej w siedzibie LGD.

U. KrYteria wYboru i ich ustalenie

Kry'teria zostaly ustalone zgodnie z okreSlonymi w programacU p

gpROW, posiadaj4 metodologiQ wy z sq mierualne albo zawteralq-*y-uguniu 
konieczne dc spelnienia danego kryterium

retacyjnych,posiadaj4dodaoweopisy/definicje'Zasady
,qptiqityste. procedura tworzenia i zmiany kryteri6w jest konsultowana

aZ ustalane byly podczas przeprowadzanych

cznoSc lokalna zglaszala uwagi, propozycje,

wytyczne Programu PROW i ustawy o RLKS'

niaj4cych siE do osiqgnigcia poszczeg6lnych

aznikow produktu i rezultatu LSR, poniewaz w

stworzonych kartach oceny znajdujq siq kryteria punktowe powi4zane z oddzialywaniem

operacj i na naiw a2ni ej sze ob szary o ddzialywani a L SR'

W kartach oceny zawarte s4 kryteria min':
- innowacyjnoSci projekt6w, kt6re zarazem bEd4reahzowaly cele i wskazniki LSR'

PrzezinnowacyjnoSe ror.t-ie sig wdroZenie nowego na obszarze objqtym opracowaniem

Lokalnej St .produktu, 
uslugi, procesu,

organizicji lizowania istniej4cych lokalnych

zasob6w pr sPolecznYch'

- rcalizacjr cel6w przekrojowych PROW 2014-2020:

a) ochrona Srodowiska
b) przeciw dzialanie zmi anom kl imatu

c) innowacyjnoSd
d) generowanie nowych miejsc pracy

e) projekty skierowane do grup defaworyzowanych

I. Cele i zakres opracowania procedur

Celem niniejszej Procedury jest opracowanie jednolitych, przejrzystych oraz

j asnych zasad gwarantuj qcych prawidtowy przebieg procesu konkursowego oraz

wyboru operacji, kt6re przyazyniq siQ do reahzacji strategii.
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DEFINICJA INNOWACJI

Innowacja - to dzialanie lub produkcja, kt6re zawierajq wprowadzenie nowych rozwiqzah
produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych lub udoskonalenie iuz
istniejqcych na obszarze objgtym LSR tj. obszar obejmuj4cy powiat rycki.
Projekty zglaszane przez Wnioskodawc6w powinny dotyczyc wprowadzanej innowacji:

1. marketingowej
2. organizacyjnej

3. produktowej

4. technologicznej

Innowacja mo2e byi wynikiem wlasnej dzialalnoSci badawczo-rozwojowej Beneficjenta,
wsp6lpracy z innymi Beneficjentami lub instytucjami lub zakup wiedzy w postaci
niematerialnej np. patenty, oprogramowanie licencje, uslugi o charakterze szkoleniowym,
organizacyjnym, marketingowym, technicznym lub materialnym np. zastosowanie maszyn i
urzqdzen o podwyzszonych parametrach.

Produkt to zar6wno towary jak i uslugi.

Innowacja marketingowa - zastosowanie nowej metody marketingowej
obejmuj4cej znaczne zmiany w wygl4dzie produktu, jego opakowaniu, promocji,
polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikaj4cej z nowej strategii
marketingo wej Benefi cj enta.

Przykladem innowacji marketingowej moze byi:
a) Wprowadzenie nowego opakowania
b) Wprowadzenie nowego symbolu marki produktu

Innowacja organizacyjna - wprowadzenie nowej metody organizacji biznesowej
Beneficjenta, organizacji miejsca pracy lub tez relacje zewnqtrzne. Za innowacjE
otganizacyjn4 nie moZna uzna( np. zmiany w praktykach, organizacji miejsca pracy
albo zewnEtrznych realcji, kt6re s4 oparte na metodach ju| stosowanych przez
Beneficjenta, zmian strategicznych Beneficjenta. Za innowacjq organizacyjn4 mozna
tzna(, zmiany organizacyjne takie, kt6re w spos6b pozy'tywny, maje daj4cy siE
zmierzy(, wplyw na wyniki dzialalnoSci Beneficjenta np. wzrost produkcji czy te1
sprzeda?y.

Przykladem innowacji organizacyjnej mo2e byd:
a) wdrazanie ulepszonych, istotnie zmienionych struktur organizacyjnych
b) WdraZanie nowych lub ulepszonych strate gii dzialania
c) WdraZanie zaawansowanych technik zarz4dzania

Innowacja produktowa - to wszelkiego rodzaju zmiany polegaj4ce na udoskonaleniu
wyrobu czy produktu ju2 wytwarzanego na obszarze objgtym LSR. Innowacja musi
objqi znaczne ulepszenie, udoskonalenie parametr6w technicznych produktu,

1.

2.

a
J.
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material6w, komponent6w lub funkcjonalnoSci. Innowacja moae polegad na

poszerzeniu asortymentu o nowy produkt. Nowy produkt pod wzglqdem

technologic znymjest to taki produkt, kt6rego cechy technologiczne lub przeznaczenie

rozniqsig znaczqco od dotychczasowego produktu. Innowacje tego typu mogQ wrqzac

sig z wprowadzeniem calkowicie nowych technologii, opierac siq na pol4czeniu

istniejqcych technologii w nowych zastosowaniach lub te2 wykorzystaniu nowej

wiedzy.

4. Innowacja technologi czna - zmiana stosowana przez Beneficjenta w metodach

wytwarzania produktu lub swiadczenia uslu g a takae w metodach docierania do

odbiorc6w produktu. Metody te mogq polegai na dokonywaniu zmian w urz4dzeniach

lub organizacji produkcji. Innowacja procesowa moze polega6 na dostarczeniu

nowych lub udoskonalonych produkt6w, zwiqkszenie efektywnosci produkcji lub

dostarczenia istniej qcych produkt6w'

Przykladem innowacji technologicznej mo2e byi wprowadzenie nowej lub ulepszonej

techno lo gii np. automat y zacia I ini i produkcyj nq''

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA W ODNIESIENIU DO NABOROW

OGI-ASZANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU

PRZEDSIEBIORCZOSCI NA OBSZARZE WIEJSKIM

Wniosek o

przyznante
pomocy w

ramach LSR

Preferu.ie sip operac.ie innowacyl ne.

Przez innowacyinoSi naleZy rozumiec

zastosowanie lub wProwadzenie

nowych lub ulePszonYch Produktow,
proces6w (technologi i), metod

organizac.i i lub marketingu poptzez

praktyczne wykorzystan ie lokalnych

zasobow unikalnYch i

charakterystycznym na obszarze LSR

(przyrodniczych, hi storYcznYch,

kulturowych czY spolecznYch).

lnnowacylne moZe byi ich nictlpowe'

niestandardowe wykorzystanie czy

I. Operacja zawiera
wprowadzenie nowYch
rozwi4zaf lub
udoskonalenie
istniej4cych /charakter
innowacyj ny/

Wniosek o

przyznanie
pomocy na

realizac.jg LSR

TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt

Prcl'eru.ie siq operac.ic maiqce

pozytywny wplyw na stan Srodowiska

naturalnego lub klimatu obszaru LSR'

Przez operacje maj4ce PozYtYwnY
wplyw na stan Srodowiska naturalnego

rozumic sig operac.ie zmniclsza.l4ce

emis.jp haiasu, zanieczy szczeh lub
prom ien iowan ia poprzez modern izacjq

dotychczasowego lr6dla emis.i i I ub

zast4pienie go innym urz4dzeniem'

maszynq, Srodkiem transPoftu lub

rozwiazan iem techn icznYm

ll. Operacja uwzglPdnia
zastosowan ie r ozw i4zai
sprzyjaj4cych och ronie
Srodowiska lub klimatu

Utworzenie 2 i wipce.i mie.isc pracy

- l0 pkt
Utworzenie I mic.lsca Pracy w tYm

Pre I'eru.ie sip operacie zaklada.iqce

ti.rorzenie nowych rnic.isc pracy w ci4gu

calego okresu trwaloSci Prqicktu

llI. Operacja
przewiduje powstanie
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minimum wymagane dla danego typu
operac.ii. Do wyliczei stosu.je sip
metodp R.lR (Rocznych .lednostek
Roboczvch).

samozalrudnienie - 7 pkr ramach LSR

IV. Operacja zaklada
zatrudnienie osobv

Pref'eru.ie sig wn ioski oddzialuj4ce
pozytywnie na grupQ defaworyzowanq
ze wzgl4du na dostpp do rynku pracy.
Identyfi kac.ia grup d efawo ryzowanych
na obszarze LSR zna.idu.je siE w
Rozdziale l. LSR CharakterysryKa
LCD.

Bezrobotne.j zareiestrowane.i w PUP
Ryki, absolwenta szkoly - 4pkt
Mlode matki, kt6re chcq powr6cii
na rynek pracy - 4 pkt
osoby 50+ - 3pkt
Osoby mipdzy l8 a 26 rokiem Zycia
- 2pkt
Operac.j a przewiduje zatrudn ien ie
innych os6b zarejestrowanych w
PUP Ryki I pkt
Operacja nie przewiduje
zatrudnienie os6b wymienionych w
punktach a-d 0 okt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

V. Czas realizacji
operacj i

.Preferuje sig operac.ie, kt6re
realizowane s4 okres realizac.ji od daty
zawarcta umowy

Dolroku -8pkt
Do 18 m-cy - 6 pkt
Do2lat - 4pkt

Wniosek o
przyznante
pomocy w
ramach LSR

Vl Wnioskodawca

, rwzglpdnil umieszczenie
logo LGD Lepsza
Przyszlo6d Ziemi
Ryckiej na tablicy i

innych materialach
informacyjnych

Preferu.i e sip operacj e zaklada.i 4ce
promocjE LCD maj4cy na celu dbanie
o wizerunek LCD

Tak - I pkt
Nie - 0 pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

KRYTERIA W ODNIESIENIU DO NABOROW OGI,ASZANYCH
W ZAKRESIE OPERACJT Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ,

REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ, AKTYWI ZACJI SPOI,ECZNOSCI
LOKALNEJ

Kryterium Opis Pun ktacja Zr6dlo
wervfikacii

I. Operacja zaklada
zaspokojen ie
potrzeb grup
defaworyzowa nych

Pref'eru.je sip wn ioski oddziatu.j4ce
pozytywn ie na grupQ def'aworyzowan4
ze wzglpdu na ograniczony dostpp do
of'erty wypoczyn kowe.j, rekreacyj ne.j,

ku lturalne.j.
ldentyfi kacja grup defaworyzowanych

na obszarzc LSR zna.idu.ic siE w
Rozdziale I. LSR Charaktervs\ka
LGD.

a/ osoby starsze 60+ - | 0 pkt
bl dzieciimlodzie2 - 8pkt

Wniosek o
przyznante
pomocy w ramach
LSR

ll. DoSwiadczenie w
realizacji projekt6w

Pref'eru.je sip wn ioskodawc6w
doSwiadczonych w real izac.j i

podobnych tematycznie i rzeczowo
pro.jekt6w, nawiqzu.j4cych do
planowanei operacii

Wn ioskodawca zr ealizowal m i n i mum I

operacjp ze Srodk6w publicznych - 2 pkt
Wn ioskodawca n ie realizowal pro.jekt6w
ze Srodk6w publicznych - 0 pkt

Wniosek o
pfzyznanrc
pomocy w ramach
LSR

IlL Operacja
zaklada
wykorzystanie
lokalnych zasob6w,

Preferuje sip operac.je, kt6re
wykorzystu.l4 zasoby lokalne, produkty
lokal ne, dziedzictwo przy rodnicze,
h istoryczne, kulturowe

TAK -3 pkt
NIE - 0 pkt

Wniosek o
przyznante
pomocy w ramach
LSR

IV. Podmiot
skladaj4cy wniosek

Pref-eru.le siE organ izac.je pozarzqdowe
dzialai4ce na obszarze LGD

organtzac.la pozarz4oowa I lnne
podmioty nie bpd4ce.iednostkami sektora
finansow publicznych 6 pkt

.iednostki sektora flnansow publicznych -

5 okt

Wniosek o
przyznante
pomocy w ramach
LSR
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V. WnioskowanY
udzial Srodk6w
wlasnych i wynosi

Preferuje sig projekty, w kt6rych wklad

wlasny wn i oskodawcY Przekracza
intensywnoSc Pomocy okreSlon4 w

Programie. Celem jest Promowanie
pro.iekt6w anga2u.iqcych Srodki inne niz

Srodki Programu. W ramach kryterium
oceniana bpdzie wielko66
zaangazow anych Srodk6w wtasnYch

wnioskodawcy w ramach wymaganego

wkladu wlasnego w realizacjq projektu

Premiowane bqd4 proiekty' w kt6rych

wnioskodawcy deklarui4 wklad wlasny

na poziomie wyzszym niz minimalnY

okreSlony w rozporzqdzeniu M inistra

Rolnictwa i Rozwo.iu Wsi z dnia 24

wrzesnia 2015 r. w sPrawie

szczegolowych warunk6w i trYbu

pr zy znaw ania pomocy fi nansowej w

ramach poddzialania ..Wsparcie na

wdrazanie operacji w ramach strategii

rozwo.iu lokalnego kierowanego przez

spolecznoSc" ob.iqtego Programem

Rozwoju Obszar6w Wie.iskich na lata

2014-2.020

20%iwipce.i - 5Pkt
wprzedziale2}o -l}Y, - 4Pkt
Ponizei l0% - 3pkt

Wniosek o

ptzyznanre
pomocy w ramach

LSR

Vl. Wplyw realizacji
operacji na
promocjp

Preferowane bpdq operac.ie, ktore w

promoc.i i przewiduj4 uZycie logotypu

LGD.

Operacla przewidu.ie uzycie w

materialach i nformacY.inYch i

promocyinych logotypu LGD
tak - pkt 3

nie - 0 pkt

Wniosek o

przyznante
pomocy w ramach

LSR

VII. Operacja
zaklada
wprowadzenie
nowych rozwi4zai
lub udoskonalenie
istniej4cych
/cha ra kter
innowacyjny

Pret'eru.ie sip operacje i nnowacy.i ne.

Przez innowacyinoSi naleZy rozumiec

zastosowanie lub wProrvadzen ie

nowych lub ulepszonych produktow'

proces6w (technologi i), metod

organizac.i i lub marketingu poprzez

praktyczne wykorzystan ie lokalnych

zasobow unikalnYch i

charakterystyc zny m na obszarze LS R

(przyrodniczych. h istorycznYch.

kulturowych czY sPolecznYch).

Innowacyine moZe byi ich nietypowe,

niestandardowe wykorzystan ie czy

Dromocla

TAK - pkt4
NIE - 0 pkt

Wniosek o
przyznanre
pomocy w ramacn

LSR

VIII. Operacja
powiqzana jest z
zastosowaniem
rozwi4zait
sprzyjajqcych
ochronie Srodowiska
lub klimatu

Pref'eru.je sip operac.ie maiqce

pozytywny wplyw na stan Srodowiska

naturalnego lub klimatu obszaru LSR.

Przez operac.ie majqce PozYtYwnY
wplyw na stan Srodowiska naturalnego

rozum ie sip operac.ie zmniejsza.i4cc

emisiQ halasu, zanieczYszczei lub
prom ien i owan ia poprzez modern izac.i g

dotychczasowego 2r6dla emisii lub

zast4pienie go innym urz4dzcniem.

maszynq Srodkiem transPortu lub

rozwiazaniem techn icznYm

TAK - 4 pkt
NIE - 0 pkt

Wniosek o
przyznante
pomocy w ramach

LSR

lX. Rozw6j
turystyki i PoPrawa
infrastruktu ry
spolecznej obszaru

Pref'eruje siE operacle ma14ce

pozytywny wPlYw na PoPrawQ
atrakcyj noSci obszaru. Przez operac.ie

majqce pozYtYwnY wPlYw na PoPrawQ

atrakcyinoSci obszaru rozumie siq

operacie polegaj4ce na wybudowaniu

lub wyremontowaniu obiektu, ktorY

zwiEkszy ofertQ m ieiscowoSci ; zakupie

sprzQtu, urzqdzeh lub wYPosa2enia

lokalu uZytkowego, kt6re zwigksz4

ofertp miejscowoSci ; zreal izowan iu

dztalah promocyinYch i

Operacia wplynie na:

I ) poszerzenie oferty turystycznej i

poprawQ infrastruktury spolecznej -l 0pkt

2) poszerzenia oferty turystycznej lub

rekreacy.jne.i obszaru - 5 Pkt
3) poprawy infrastruktury spolecznei

obszaru - 5 pkt
4) w dokumentacji wniosku brak

intbrmac.ii na ten temat - 0 Pkt.

Wniosek o
przyznanie
pomocy w ramacn
LSR
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aktywizu.lqcych, kt6re mogq miei
pozytywny wplyw na wizerunek
mieiscowoSci:

X. Operacja
przyczyni sip do
rozwoju wsprilpracy
pomigdzy dwoma
lub wigcej
pa rtnera m i
spolecznvmi

Pret'eru.je sip operacje, w ktdrych
realizacjp zaanga2owan i s4
przedstawiciele sektora spolecznego

| )do real izacji operacj i zaanga2owany ch

.jest minimum 2 partner6w spolecznych-
5 pkt
2) brak powi4zan migdzy partnerami

spolecznymi w realizowanej operac.ji - 0
pkt

Wniosek o

ptzyznanrc
pomocy w ramach
LSR

I[I. Zmianv Lokalnvch krvteri6w wvboru

1. Ka2dy czlonek Rady moze wyst4pic z wnioskiem o zmianE lokalnych kryteri6w
wyboru.

2. ZLoAeme wniosku o zmianQ lokalnych kryteri6w wyboru przysluguje:
a) Mieszkaricom obszaru objqtego opracowan4 LSR
b) Pracownikom biura
c) ZarzqdowtLGD
d) Komisji Rewizyjnej

3. Wniosek ten powinien zawierac pisemne propozycjg zmian wraz ze szczeg6lowym
wyj aSnieniem proponowanej zmiany

4. Powodem zmian lokalnych kryteri6w wyboru moze byi sytuacja spoleczno-
gospodarcza obszaru i/lub stopien realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach
poszczegolnych obszar6w tematycznych (cel6w og6lnych, cel6w szczeg6lorych) oraz

. uwarunkowania prawne.
5. Zmianamole dotyczyc w szczegolnoSci:

a) propozycji usuniQcia kryterium z listy
b) propozycji dodania nowego kryterium do listy
c) propozycji zast4pienia dotychczasowego kryterium nowym kryterium
d) propozycji zmiany punktacji przypisanej do kryterium
e) propozycji zmrany wagi przypisanej do kryterium

- 6. Wniosek poddaje sip glosowaniu na nastQpnym zebraniu Rady LGD.
7. W przypadku glosowania za przyjQciem wniosku Przewodniczqcy Rady wystQpuje z

pisemnym wnioskiem do Zarzqdu o zmianQ lokalnych kryteriow wyboru.
8. Zmrana lokalnych kryteri6w wyboru operacji wymaga konsultacji spolecznych.
9. Zarzqd LGD za poSrednictwem Biura informuje spolecznoSi lokaln4 objEt4 obszarem

wdrazania LSR o przystzu)ieniu do procesu zmiany lokalnych kryteri6w wyboru
poprzez wywieszenie na stronie internetowej WWW.lokalnagrupadzialania.pl orazna
stronach internetowych gmin czlonkowskich.

10. Zarzqd podejmuje UchwalE o przyst4pieniu do zmrany lokalnych krlteri6w wyboru.
lI.Zarzqd umieszcza takq uchwalp w swojej siedzibie oraz w siedzibie gmin objEtych

LSR i Starostwie Powiatowym w Rykach.
12.Kazdy z mieszkahc6w obszaru objEtego dzialalnoSciq LGD ma prawo do wniesienia

uwag do proponowanych zmian w terminie 2l dni, licz4c od dania podania do
publicznej wiadomoSci.

13. LGD organizuje spotkanie z mieszkahcami celem om6wienia zgloszonych uwag i
ustalenia ostatecznego zakresu zmian lokalnych kryteri6w wyboru.
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14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianq lokalnych kryteri6w
wyboru Biuro Stowarzyszenia przygotowuje nowe karty oceny, kt6re wymagaj4

zatwier dzenia p opr zez p o dj E c i e o dp owi e dni ej uchwaly pr zez Zar zqd.

15. Zarzqd zgodnie z postanowieniami statutu zwoluje Walne Zebranie Czlonk6w celem

rozpatrzenia wniosku o zmianq lokalnych kryteri6w wyboru i podjgcia stosownej

Uchwaly.
l6.Za przygotowanie projektu uchwaly uwzglgdniaj4cego projekt zmian lokalnych

kryteri6w wyboru dla walnego Zebrania Czlonk6w LGD odpowiedzialny iest Zarzqd

Stowarzyszenia
17. Zmiany lvyteri6w wyboru operacji nie mo1na dokonat w trakcie procesu naboru

wniosk|w do finansowania. Proces naboru wniosk6w trwa od podania do publicznei

wiadomoici ogloszenia o naborze wnioskdw do przekazania dokumentacji do oceny

merytorycznej przez Instytucj q P o ire dniczqc q.

18. Nowe lokalne kryteria wyboru operacji powinny uzyskac akceptacjE Samorz4du

Wojew6dztwa.

19. W przypadku zmiany kryteriow wyboru bgd4 one obowi4zywa6 w konkursach

o gl o s zonych p o dniu zatwier dzenia zmian pt zez Walne Zebt anie C zlo nk6 w.

Niniejsza procedura zostala zatwierdzona UchwalqNr 50/2015 Walnego Zebtaria Czlonk6w

Stowarzyszenia LGD ,,LepszaPrzyszlo1(, Ziemi Ryckiej" z dnra28.l2'2015 r.
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