Załącznik do uchwały Nr 03/VIII/2017
Zarządu Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza” z dnia 19 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 5 do umowy ramowej

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ
USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW
Rozdział nr I
Ocena zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami.
1. Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Stowarzyszenia
“Lider Pojezierza”.
2. Zwykłą większością głosów Rada dokonuje wyboru operacji pod względem zgodności z LSR,
a następnie ocenia operacje według lokalnych kryteriów.
3. Zgodnie z Regulaminem Rady i lokalnymi kryteriami wyboru operacji podczas dokonywania
wyboru operacji zastosowana będzie:
1) procedura zapewniająca bezstronność członków Rady;
2) wybór operacji odbędzie się w oparciu o kryteria wyboru operacji;
3) zapewniony zostanie skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit b
rozporządzenia nr 1303/2013 i zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza”;
4) zachowany zostanie parytet określony w 34 ust.2 lit b rozporządzenia nr 1303/2013;
5) ustalona zostanie kwota wsparcia.
4. Po wypełnieniu kart oceny operacji według lokalnych kryteriów oraz zliczeniu i zsumowaniu
przyznanych punktów, ustala się średnią arytmetyczną dla każdej ocenianej operacji dzieląc sumę
uzyskanych punktów przez liczbę osób oceniających daną operację.
5. Możliwe jest przyznawanie przez poszczególnych członków Rady jedynie punktów
całościowych; nie dopuszcza się punktacji ułamkowej.
6. Kryteria dotyczące projektów przedstawiają poniższe tabele:
I.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR- rozwijanie działalności gospodarczej – dofinansowanie
w ramach PROW.
(max. liczba: 100 pkt., min. liczba: 40 pkt.)
L.p.

1.

2.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów realizując
projekty w ramach
PROW lub PO Ryby

Nabywanie

Punktacja
Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:
– dwa projekty i więcej
– jeden projekt
– brak projektów

– 3 pkt.
– 2 pkt.
– 0 pkt.

Wniosek brał udział w naborze próbnym i
uzyskał minimalną ilość punktów:
1

Opis kryterium
Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z ZW na realizację
operacji.
Oceniane jest czy wnioskodawca
brał udział w przeprowadzonym

doświadczeń
Zaangażowanie
w tworzenie LSR
2014-2020

– Tak
– Nie

Zaangażowanie wnioskodawcy w tworzeniu
LSR 2014-2020 (złożenie fiszki projektowej lub
udział w zespole ds. budowy LSR
– Tak
– Nie

3.

Innowacja

4.

przed naborem właściwym, tzw.
naborze próbnym.

– 5 pkt.
– 0 pkt.

– 3 pkt.
– 0 pkt.

Wnioskodawca wskazał na innowacyjność
realizowanej operacji, odnosząc się do definicji
innowacyjności zawartej w LSR:
- operacja jest innowacyjna na
obszarze objętym LSR,
rozumianym jako obszar
wszystkich 13 gmin

6–10 pkt.

- operacja jest innowacyjna na
terenie gmin dla podmiotu, który
reprezentuje wnioskodawca

1–5 pkt.

- operacja nie jest innowacyjna

– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

5.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– trzech i więcej
– dwóch
– jednego

– 20 pkt.
– 10 pkt.
– 0 pkt.
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Wnioskodawca w karcie opisu
powinien wskazać sposób
zaangażowania w tworzeniu
LSR 2014-2020. Podać tytuł
fiszki projektowej lub wpisać
udział w zespole ds. budowy
LSR. LGD może podać dane,
które potwierdzą zaangażowanie
wnioskodawcy.

Oceniane jest nowatorstwo w
odniesieniu do obszaru gminy lub
obszaru LGD. Może to oznaczać
zastosowanie pomysłów i
rozwiązań znanych i stosowanych
na innych obszarach, ale
mających innowacyjny charakter
na terenie LGD. Przykłady:
wytworzenie nowej usługi lub
produktu, nadanie nowych funkcji
terenom lub obiektom, które
dzięki będą temu służyć
rozwojowi, społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą więcej niż 1 miejsce
pracy.
Jeżeli operacja przyczyni się do
powstania miejsc pracy prosimy
o podanie liczby osób
zatrudnionych, dzięki realizacji
operacji na co najmniej 2 lata
w przypadku podejmowania

6.

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca zatrudni osoby z grupy
defaworyzowanej
(+25 lub 50+):
– TAK
– NIE

7.

Ochrona środowiska

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska:
– TAK
– NIE

8.

Realizacja
przedsięwzięć LSR

– 7 pkt.
– 0 pkt.

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Operacja realizuje przedsięwzięcia z LSR:
- trzy i więcej
- dwa
- jeden

9.

Promocja LGD i LSR

- 15 pkt.
- 5 pkt.
- 0 pkt.

działalności gospodarczej i co
najmniej 3 lata w przypadku
rozwijania działalności
gospodarczej, licząc od dnia
wypłaty płatności końcowej.
Na obszarze LGD występują
grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej
sytuacji lub położeniu na rynku
pracy, preferencje będą dla
wnioskodawców, którzy stworzą
miejsca pracy dla osób do 25 roku
życia lub 50+.Wnioskodawca
składa oświadczenie
o zatrudnieniu takiej osoby.
Operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska.
Operacja przewiduje rozwiązania,
które sprzyjają ochronie
środowiska np. zakup urządzeń
niskoemisyjnych; urządzeń
przyczyniających się do
mniejszego zużycia energii;
zastosuje odnawialne źródła
energii; zmniejszy generowanie
odpadów itp. i wtedy otrzyma
punkty. Prosimy o opisanie jakie
to będą rozwiązania.
Operacja powinna realizować co
najmniej jedno przedsięwzięcie
z LSR. Punktowane jest
realizowanie minimum 2
przedsięwzięć. Prosimy podać
jakie przedsięwzięcia z LSR będą
realizowane.
Przedsięwzięcia muszą mieć
odzwierciedlenie w
biznesplanie.

Promocja:
–tablica informacyjna z
wykorzystaniem logo LGD oraz
inna dodatkowa forma promocji
np. folder, strona internetowa,
audycja, wystawa, artykuł
prasowy itp.
– tablica informacyjna z
wykorzystaniem logo LGD

– 3 - 7 pkt.

– 2 pkt

– operacja nie promuje obszaru z – 0 pkt.
wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza”
Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę, jeżeli ocenia w skali od
3 do 7 pkt
3

Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.

10.

Wiedza o Programie

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach
organizowanych przez LGD i pozytywnie
zaliczył test:
– TAK
– 10 pkt.
– NIE
– 0 pkt.

11.

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

12.

Konsultacje w Biurze
LGD przed
złożeniem wniosku

Wnioskowana kwota operacji wynosi
(max 10 pkt):
– do 100.000 zł
– 12 pkt.
– 100.001 zł – 200.000 zł
– 5 pkt.
– 200.001 zł -300.000 zł
– 0 pkt.
Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
biurze LGD:
– TAK
– NIE

– 3 pkt.
– 0 pkt.

W celu dobrze przygotowanej
dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskać
pozytywną ocenę z
przeprowadzonego testu.
Preferuje się operacje o niższej
wartości wnioskowanej kwoty
pomocy, co wynika
z ograniczonej ilości środków na
realizację LSR.
Konsultacja w Biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w program,
LSR, wstępną prognozą
w zakresie osiągnięcia
minimalnej ilośćpunktów podczas
oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa.
Konsultacja telefoniczna nie
uprawnia do przyznania punktów
za to kryterium.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.

Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.:
40
I.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR- rozwijanie działalności gospodarczej – dofinansowanie
w ramach PO „Rybactwo i Morze”.
(max. liczba: 100 pkt., min. liczba: 40 pkt.)
L.p.
1.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Punktacja
Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:
– dwa projekty i więcej
– jeden projekt
– brak projektów

– 5 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.
4

Opis kryterium
Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z ZW na realizację
operacji.

2.

Innowacja

Czy operacja ma charakter innowacyjny ?:
– TAK
– NIE

– 1-15 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

3.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– trzech i więcej
– dwóch
– jednego

4.

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca zatrudni osoby z grupy
defaworyzowanej (+25 lub 50+):
– TAK
– NIE

5.

Ochrona środowiska

Operacja jest oparta

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska:
– TAK
– NIE

6.

– 15 pkt.
– 10 pkt.
– 0 pkt.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Realizacja operacji przyczyni się do lepszego
wykorzystania (max 10 pkt.)
5

Oceniane jest nowatorstwo w
odniesieniu do obszaru gminy lub
obszaru LGD. Może to oznaczać
zastosowanie pomysłów i
rozwiązań znanych i stosowanych
na innych obszarach, ale
mających innowacyjny charakter
na terenie LGD. Przykłady:
wytworzenie nowej usługi lub
produktu, nadanie nowych funkcji
terenom lub obiektom, które
dzięki będą temu służyć
rozwojowi, społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą więcej niż 1 miejsce
pracy.
Na obszarze LGD występują
grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej
sytuacji lub położeniu na rynku
pracy, preferencje będą dla
wnioskodawców, którzy stworzą
miejsca pracy dla osób do 25 roku
życia lub 50+.Wnioskodawca
składa oświadczenie
o zatrudnieniu takiej osoby.
Jeżeli operacja przewiduje
rozwiązania które sprzyja
ochronie środowiska np. operacja
przewiduje zakup urządzeń
niskoemisyjnych, zastosuje
odnawialne źródła energii itp.
otrzyma punkty. Prosimy o
opisanie jakie to będą
rozwiązania.
Operacja jest oparta o lokalne
zasoby, lub lokalne dziedzictwo

o lokalne zasoby, lub
lokalne dziedzictwo
kulturowe,
przyrodnicze,
historyczne

– walorów przyrodniczokrajobrazowych

– 2 pkt.

– dziedzictwa historycznokulturowego
– lokalnych surowców, w tym
produktów rolnych i leśnych
– nie przyczynia się

– 3 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę
7.

Promocja LGD i LSR

Promocja:
– operacja promuje obszar LGD i – 5 pkt.
PROW z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w
formie innej niż tablica
informacyjna (np. folder, strona
internetowa audycja, wystawa itp)

8.

Wiedza o PORiM

10.

Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD,
UE, PROW. Taka promocja
przyczyni się do
rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.

– operacja nie promuje obszaru z – 0 pkt.
wykorzystaniem
logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w innej formie niż tablica
informacyjna
Wnioskodawca uczestniczył w szkolenia W celu dobrze przygotowanej
organizowanych przez LGD i uzyskał dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
pozytywną ocenę:
– TAK
– NIE

9.

kulturowe, przyrodnicze,
historyczne Preferowane są
operacje wykorzystujące lokalne
zasoby lub lokalne dziedzictwo
kulturowe, przyrodnicze,
historyczne lub upowszechniające
wiedzę na ich temat. Przykłady
wykorzystanie obiektów
zabytkowych lub historycznych,
wykorzystanie lokalnych
produktów itd. Wnioskodawca
uzasadnia to kryterium.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

Wnioskowana kwota operacji wynosi (max 10
pkt):

Konsultacje w Biurze
LGD przed
złożeniem wniosku

Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
biurze LGD:

– do 100.000 zł
– 100.001 zł – 200.000 zł
– 200.001 zł -300.000 zł

– TAK
– NIE

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

– 5 pkt.
– 0 pkt.
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uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze, Priorytet 4
w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskać
pozytywną ocenę z
przeprowadzonego testu.
Preferuje się operacje o niższej
wartości wnioskowanej pomocy,
co wynika z ograniczonej ilości
środków na realizację LSR.

Konsultacja w Biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w program,
LSR, osiągnie co najmniej
minimalna ilość punktów podczas
oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa. Konsultacja
telefoniczna nie uprawnia do
przyznania punktów za to

kryterium.

11.

Sektor rybacki

Sektor rybacki:
– Wnioskodawca udokumentował – 5 pkt.
prowadzenie działalności rybackiej
(zgodnie z przepisami) lub utratę
miejsca pracy w tym sektorze

Preferowane będą operacje
składane przez wnioskodawców
prowadzących działalność
rybacką

– Wnioskodawca nie jest z sektora – 0 pkt.
rybackiego
SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.

Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.:
40
II. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR - podejmowanie działalności gospodarczej – rolnicy na
niepełnym KRUS-ie.
(max. liczba: 100 pkt., min. liczba: 40 pkt.)
L.p.
1.

2.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Innowacja

Punktacja

Opis kryterium

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:

Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z ZW na realizację
operacji
Oceniane jest nowatorstwo w
odniesieniu do obszaru gminy lub
obszaru LGD. Może to oznaczać
zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych
i stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD. Przykłady: wytworzenie
nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom
lub obiektom, które dzięki będą
temu służyć rozwojowi,
społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,

– dwa projekty i więcej
– jeden projekt
– brak projektów

– 5 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

Czy operacja ma charakter innowacyjny ?:
– TAK
– NIE

– 1 - 15 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

7

3.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– dwóch
– jednego

4.

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca zatrudni osoby
defaworyzowanej (+25 lub 50+):
– TAK
– NIE

5.

Ochrona środowiska

Operacja jest oparta
o lokalne zasoby, lub
lokalne dziedzictwo
kulturowe,
przyrodnicze,
historyczne

z

grupy

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska:
– TAK
– NIE

6.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Realizacja operacji przyczyni się do lepszego
wykorzystania (max 15 pkt.)
– walorów przyrodniczokrajobrazowych
– dziedzictwa historycznokulturowego
– lokalnych surowców, w tym
produktów rolnych i leśnych
– nie przyczynia się

– 5 pkt.
– 5 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę
7.

Promocja LGD i LSR

nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą więcej niż 1 miejsce
pracy.
Na obszarze LGD występują
grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej
sytuacji lub położeniu na rynku
pracy, preferencje będą dla
wnioskodawców, którzy stworzą
miejsca pracy dla osób do 25 roku
życia lub 50+.Wnioskodawca
składa oświadczenie
o zatrudnieniu takiej osoby.
Jeżeli operacja przewiduje
rozwiązania które sprzyja
ochronie środowiska np. operacja
przewiduje zakup urządzeń
niskoemisyjnych, zastosuje
odnawialne źródła energii itp.
otrzyma punkty. Prosimy o
opisanie jakie to będą
rozwiązania.
Operacja jest oparta o lokalne
zasoby, lub lokalne dziedzictwo
kulturowe, przyrodnicze,
historyczne Preferowane są
operacje wykorzystujące lokalne
zasoby lub lokalne dziedzictwo
kulturowe, przyrodnicze,
historyczne lub upowszechniające
wiedzę na ich temat. Przykłady
wykorzystanie obiektów
zabytkowych lub historycznych,
wykorzystanie lokalnych
produktów itd. Wnioskodawca
uzasadnia to kryterium.
Preferowane są operacje

Promocja:

8

8.

Wiedza o Programie

– operacja promuje obszar LGD i
PROW z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w formie innej niż tablica
informacyjna (np. folder, strona
internetowa audycja, wystawa itp.)

10 pkt.

– operacja nie promuje obszaru z
wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w innej formie niż tablica
informacyjna

– 0 pkt.

Wnioskodawca uczestniczył w
organizowanych przez LGD
pozytywną ocenę:
– TAK
– NIE

szkoleniach W celu dobrze przygotowanej
i uzyskał dokumentacji konkursowej

– 10 pkt.
– 0 pkt.

9.

Powierzchnia
gospodarstwa

10.

Konsultacje w Biurze Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
LGD przed złożeniem biurze LGD:
wniosku
– TAK
– 5 pkt.
– NIE
– 0 pkt.

Powierzchnia prowadzonego gospodarstwa jest
poniżej średniej wojewódzkiej:
– TAK
– 10 pkt.
– NIE
– 0 pkt.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.
Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.:
40
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promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.

nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskać
pozytywną ocenę z
przeprowadzonego testu.
Ocenie podlega wielkość
gospodarstwa, preferowani są
wnioskodawcy posiadający
gospodarstwa poniżej średniej
województwa, najbardziej
potrzebujące przekwalifikowania
swojej dotychczasowej
działalności. Średnia dla wojew.
zachodniopomorskiego wynosi 30
ha.
Konsultacja w Biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w program,
LSR, osiągnie, co najmniej
minimalna ilość punktów podczas
oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa. Konsultacja
telefoniczna nie uprawnia do
przyznania punktów za to
kryterium.

III. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR - podejmowanie działalności gospodarczej
(max. liczba: 90 pkt., min. liczba: 40 pkt.)
L.p.
1.

2.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:

Innowacja

Czy operacja ma charakter innowacyjny ?:

Punktacja

– dwa projekty i więcej
– jeden projekt
– brak projektów

– TAK
– NIE

– 5 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

– 1 - 15 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

3.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– trzech
– dwóch
– jednego

4.

Grupy
defaworyzowane

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

Wnioskodawca zatrudni osoby z grupy
defaworyzowanej (+25 lub 50+):
– TAK
– NIE

– 10 pkt.
– 0 pkt.
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Opis kryterium
Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z ZW na realizację
operacji.
Oceniane jest nowatorstwo
w odniesieniu do obszaru gminy
lub obszaru LGD. Może to
oznaczać zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych
i stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD. Przykłady: wytworzenie
nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom
lub obiektom, które dzięki będą
temu służyć rozwojowi,
społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowadnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą więcej niż 1 miejsce
pracy.
Na obszarze LGD występują
grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej
sytuacji lub położeniu na rynku
pracy, preferencje będą dla
wnioskodawców, którzy stworzą
miejsca pracy dla osób do 25 roku
życia lub 50+.Wnioskodawca
składa oświadczenie

o zatrudnieniu takiej osoby.

5.

Ochrona środowiska

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska:
– TAK
– NIE

6.

7.

Operacja jest oparta
o lokalne zasoby, lub
lokalne dziedzictwo
kulturowe,
przyrodnicze,
historyczne

Promocja LGD i LSR

–10 pkt.
– 0 pkt.

Realizacja operacji przyczyni się do lepszego
wykorzystania (max 10 pkt.)
– walorów przyrodniczokrajobrazowych

– 2 pkt.

– dziedzictwa historycznokulturowego

– 3 pkt.

– lokalnych surowców, w tym
produktów rolnych i leśnych

– 5 pkt.

– nie przyczynia się

– 0 pkt.

Promocja:
– operacja promuje obszar LGD i – 10
PROW z wykorzystaniem logo pkt.
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w
formie innej niż tablica informacyjna
(np.
folder, strona internetowa
audycja, wystawa itp.)
– operacja nie promuje obszaru z – 0 pkt.
wykorzystaniem logo Stowarzyszenia
„Lider Pojezierza” w innej formie
niż tablica informacyjna

8.

Wiedza o Programie

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach
organizowanych przez LGD i uzyskał
pozytywną ocenę:
– TAK
– NIE

9.

Konsultacje w Biurze

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
biurze LGD:
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Jeżeli operacja przewiduje
rozwiązania które sprzyja
ochronie środowiska np. operacja
przewiduje zakup urządzeń
niskoemisyjnych, zastosuje
odnawialne źródła energii itp.
otrzyma punkty. Prosimy o
opisanie jakie to będą
rozwiązania.
Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.
Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.

W celu dobrze przygotowanej
dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca brał udział w
pracach lub szkoleniach
w Centrach Przedsiębiorczości
Lokalnej i oprócz uczestnictwa
uzyskał pozytywną ocenę
z przeprowadzonego testu.
Konsultacja w biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy

LGD przed złożeniem – TAK
– NIE
wniosku

operacja wpisuje się w Program
i LSR, osiągnie, co najmniej
minimalną ilość punktów podczas
oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa. Konsultacja
telefoniczna nie uprawnia do
przyznania punktów za to
kryterium.

–10 pkt.
– 0 pkt.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.
Maksymalna ilość pkt.: 90
Minimalna ilość pkt.:
40

IV. Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu w kierunku działalności nierybackiej - wsparcie
z PO „Rybactwo i Morze”.
(max. liczba: 100 pkt., min. liczba: 40 pkt.)
L.p.
1.

2.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:

Innowacja

Czy operacja ma charakter innowacyjny ?:

Punktacja

– dwa projekty i więcej
– jeden projekt
– brak projektów

– TAK
– NIE

– 5 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

– 1 – 10 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę
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Opis kryterium
Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca przedkłada
kopie umowy podpisanej z ZW na
realizację operacji
Oceniane jest nowatorstwo w
odniesieniu do obszaru gminy lub
obszaru LGD. Może to oznaczać
zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych i
stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD. Przykłady: wytworzenie
nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom
lub obiektom, które dzięki będą
temu służyć rozwojowi,
społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia

3.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– trzech
– 10 pkt.
– dwóch
– 5 pkt.
– jednego
– 0 pkt.

4.

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca zatrudni osoby z grupy
defaworyzowanej (+25 lub 50+):
– TAK
– NIE

5.

Ochrona środowiska

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska:
– TAK
– NIE

6.

Operacja jest oparta
o lokalne zasoby, lub
lokalne dziedzictwo
kulturowe,
przyrodnicze,
historyczne

– 10 pkt.
– 0 pkt.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Realizacja operacji przyczyni się do lepszego
wykorzystania (max 10 pkt.)
– walorów przyrodniczokrajobrazowych
– dziedzictwa historycznokulturowego
– lokalnych surowców, w tym
produktów rolnych i leśnych
– nie przyczynia się

– 3 pkt.
– 2 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

7.

Promocja LGD i LSR

/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą więcej niż 1 miejsce
pracy.
Na obszarze LGD występują
grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej
sytuacji lub położeniu na rynku
pracy, preferencje będą dla
wnioskodawców, którzy stworzą
miejsca pracy dla osób do 25 roku
życia lub 50+.Wnioskodawca
składa oświadczenie o
zatrudnieniu takiej osoby.
Jeżeli operacja przewiduje
rozwiązania które sprzyja
ochronie środowiska np. operacja
przewiduje zakup urządzeń
niskoemisyjnych, zastosuje
odnawialne źródła energii itp.
otrzyma punkty. Prosimy o
opisanie jakie to będą
rozwiązania.
Operacja jest oparta o lokalne
zasoby, lub lokalne dziedzictwo
kulturowe, przyrodnicze,
historyczne Preferowane są
operacje wykorzystujące lokalne
zasoby lub lokalne dziedzictwo
kulturowe, przyrodnicze,
historyczne lub upowszechniające
wiedzę na ich temat. Przykłady
wykorzystanie obiektów
zabytkowych lub historycznych,
wykorzystanie lokalnych
produktów itd. Wnioskodawca
uzasadnia to kryterium.

Preferowane są operacje

Promocja:
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8.

Wiedza o PORiM

– operacja promuje obszar LGD i
PROW z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w formie innej niż tablica
informacyjna (np. folder, strona
internetowa audycja, wystawa itp)

– 10 pkt.

– operacja nie promuje obszaru z
wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w innej formie niż tablica
informacyjna

– 0 pkt.

Wnioskodawca uczestniczył w szkolenia W celu dobrze przygotowanej
organizowanych przez LGD i uzyskał dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
pozytywną ocenę:
– TAK
– NIE

9.

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Wnioskowana kwota operacji wynosi (max 10
pkt):
– do 100.000 zł
– 100.001 zł – 200.000 zł
– 200.001 zł -300.000 zł

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

10.

Konsultacje w Biurze Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
LGD przed złożeniem biurze LGD:
wniosku
– TAK
– 5 pkt.
– NIE
– 0 pkt.

11.

Sektor rybacki

Sektor rybacki:
– Wnioskodawca udokumentował – 10 pkt.
prowadzenie działalności rybackiej
(zgodnie z przepisami) lub utratę
miejsca pracy w tym sektorze
– Wnioskodawca nie jest z sektora – 0 pkt.
rybackiego
SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.
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uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze, Priorytet 4
w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskać
pozytywną ocenę z
przeprowadzonego testu.
Preferuje się operacje o niższej
wartości kosztów, wnioskowanej
pomocy, co wynika
z ograniczonej ilości środków na
realizację LSR.
Konsultacja w biurze LGD
minimum 7 dni przed terminem
rozpoczęcia naboru ma na celu
zweryfikowanie, czy operacja
wpisuje się w program, LSR,
osiągnie co najmniej minimalna
ilość punktów podczas oceny
zgodności z lokalnymi kryteriami
oraz czy składany wniosek jest
kompletny tj. posiada wszystkie
niezbędne załączniki. Została
wypełniona karta doradztwa.
Konsultacja telefoniczna nie
uprawnia do przyznania punktów
za to kryterium.
Preferowane będą operacje
składane przez wnioskodawców
prowadzących działalność
rybacką

Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.:
40
V. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
poprzez:
V.1. Zrównoważony rozwój oparty na budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności.
(max. liczba: 100 pkt., min. liczba: 40 pkt.)

L.p.
1.

2.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:

Nabywanie
doświadczeń

Wniosek brał udział w naborze próbnym i
uzyskał minimalną ilość punktów:

Punktacja

– dwa projekty i więcej
– jeden projekt
– brak projektów

– Tak
– Nie
3.

Zaangażowanie
w tworzenie LSR
2014-2020

Innowacja

– 3 pkt.
– 2 pkt.
– 0 pkt.

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Zaangażowanie wnioskodawcy w tworzeniu
LSR 2014-2020 (złożenie fiszki projektowej lub
udział w zespole ds. budowy LSR
– Tak
– Nie

4.

Opis kryterium

– 3 pkt.
– 0 pkt.

Wnioskodawca wskazał na innowacyjność
realizowanej operacji, odnosząc się do definicji
innowacyjności zawartej w LSR:
- operacja jest innowacyjna na
obszarze objętym LSR,
rozumianym jako obszar
wszystkich 13 gmin
- operacja jest innowacyjna na
terenie gmin dla podmiotu, który
reprezentuje wnioskodawca

– 6-10 pkt.

- operacja nie jest innowacyjna

– 0 pkt.
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– 1 – 5 pkt.

Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z ZW na realizację
operacji.
Oceniane jest czy wnioskodawca
brał udział w przeprowadzonym
przed naborem właściwym, tzw.
naborze próbnym.

Wnioskodawca w karcie opisu
powinien wskazać sposób
zaangażowania w tworzeniu
LSR 2014-2020. Podać tytuł
fiszki projektowej lub wpisać
udział
w zespole ds. budowy LSR. LGD
może podać dane, które
potwierdzą zaangażowanie
wnioskodawcy.
Oceniane jest nowatorstwo
w odniesieniu do obszaru gminy
lub obszaru LGD. Może to
oznaczać zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych i
stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD. Przykłady: wytworzenie
nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom
lub obiektom, które dzięki będą
temu służyć rozwojowi,
społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

5.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– co najmniej jednego
– nie przyczyni się

6.

Przedsięwzięcia

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Operacja realizuje przedsięwzięcia z LSR:
– trzy i więcej
– dwa
– jeden

7.

Zasięg
oddziaływania

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

Operacja swym zasięgiem obejmuje:
– wszystkie gminy objęte LSR
– co najmniej 6 gmin
– co najmniej 2 miejscowości
– jedną miejscowość

8.

Obszar realizacji
operacji

Promocja LGD
i LSR

Preferowane są operacje
realizowane w miejscowościach
do 5 tys. mieszkańców. Dane
GUS na dzień 31 grudnia 2013r.

Czy operacja będzie realizowana w
miejscowości do 5 tys. mieszkańców:
– Tak
– Nie

9.

– 7 pkt.
– 5 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

– 7 pkt.
– 0 pkt.

Promocja:
– tablica informacyjna z
wykorzystaniem logo LGD oraz
inna dodatkowa forma promocji
np. folder, strona internetowa,
audycja, wystawa, artykuł prasowy
itp.

3–7 pkt.

– tablica informacyjna z
wykorzystaniem logo LGD

– 2 pkt.
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wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą miejsce pracy.
Operacja powinna realizować co
najmniej jedno przedsięwzięcie
z LSR. Punktowane jest
realizowanie minimum 2
przedsięwzięć. Prosimy podać
jakie przedsięwzięcia z LSR będą
realizowane. Przedsięwzięcia
muszą mieć odzwierciedlenie
w budżecie.
Wnioskodawca wskaże gminy
oraz opisze jakie działania będą
w nich realizowane.

Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych

– operacja nie promuje obszaru z
wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

– 0 pkt.

formach promocji.

Wskaźnik jakościowy – członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę, jeżeli ocenia w skali od
3 pkt. do 7 pkt.
10.

Wiedza o Programie

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach
organizowanych przez LGD i pozytywnie
zaliczył test:
– Tak
– Nie

11.

Wysokość pomocy

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Wnioskowana kwota pomocy:
– 50.000 - 60.000 zł
– 60.001 zł – 100.000 zł
– 100.001 zł – 200 000 zł
– powyżej 200 000 zł

12.

Sektor.

– 10 pkt.
– 7 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

Operacja promuje sektor
społeczny.

Wnioskodawca reprezentuje sektor:
– społeczny
– publiczny

– 3 pkt.
– 0 pkt.

13.

Zabytek

Czy operacja realizowana jest w oparciu o
obiekt zabytkowy:
– Tak
– 2 pkt.
– Nie
– 0 pkt.

14.

Udział własny:

Zaangażowanie w realizację operacji w części
wkładu własnego
w oparciu o inicjatywy mieszkańców:
– powyżej 50 % z wkładu własnego
– od 30 do 50% z wkładu własnego
– od 10 do 30 % z wkładu
własnego
– poniżej 10 % wkładu własnego

15.

Konsultacje w Biurze
LGD przed

W celu dobrze przygotowanej
dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w danym zakresie tematycznym.
Jeżeli wnioskodawca chce
uzyskać punkty za to kryterium,
to oprócz uczestnictwa w danym
szkoleniu musi uzyskać
pozytywną ocenę
z przeprowadzonego testu.
Preferuje się operacje o niższej
wartości wnioskowanej pomocy,
co wynika z ograniczonej ilości
środków na realizację LSR
,jednak nie mniej niż 50 000 zł.

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
biurze LGD:
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Wnioskodawca podaje czy
operacja realizowana jest
w oparciu o obiekt wpisany do
rejestru zabytków; w przypadku
obiektów architektonicznych nr
nadany przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; jeżeli
jest to obiekt ruchomy to nr
obiektu
Operacja przewiduje udział
własny w postaci pracy
społecznej mieszkańców, ich
inicjatywy, zaangażowania.
Udział we wkładzie własnym
powinien być uwzględniony
w budżecie.

Konsultacja w biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy

złożeniem wniosku:

– Tak
– Nie

operacja wpisuje się w program,
LSR, wstępną prognozą
w zakresie osiągnięcia
minimalnej ilość. punktów
podczas oceny zgodności
z lokalnymi kryteriami oraz czy
składany wniosek jest kompletny
tj. posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa. Konsultacja
telefoniczna nie uprawnia do
przyznania punktów za to
kryterium.

– 3 pkt.
– 0 pkt.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.

Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.: 40
V.2. Wydarzenia historyczne jako łącznik tożsamości mieszkańców obszaru
(max. liczba: 100 pkt., min. liczba: 50 pkt.)

L.p.
1.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Punktacja

Opis kryterium

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:
– minimum jeden projekt
– brak projektów

– 3 pkt.
– 0 pkt.

Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z ZW na realizację
operacji.

2.

Zaangażowanie
w tworzenie LSR
2014-2020

Zaangażowanie wnioskodawcy w tworzeniu
LSR 2014-2020 (złożenie fiszki projektowej lub
udział w zespole ds. budowy LSR
– Tak
– 7 pkt.
– Nie
– 0 pkt.

Wnioskodawca w karcie opisu
powinien wskazać sposób
zaangażowania w tworzeniu
LSR 2014-2020. Podać tytuł
fiszki projektowej lub wpisać
udział w zespole ds. budowy
LSR. LGD może podać dane,
które potwierdzą zaangażowanie
wnioskodawcy.

3.

Innowacja

Wnioskodawca wskazał na innowacyjność
realizowanej operacji, odnosząc się do definicji
innowacyjności zawartej w LSR:

Oceniane jest nowatorstwo
w odniesieniu do obszaru gminy
lub obszaru LGD. Może to
oznaczać zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych
i stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD. Przykłady: wytworzenie
nowej usługi lub produktu,

- operacja jest innowacyjna na
obszarze objętym LSR,
rozumianym jako obszar
wszystkich 13 gmin
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6–10 pkt.

- operacja jest innowacyjna na
terenie gmin dla podmiotu, który
reprezentuje wnioskodawca

1–5 pkt.

- operacja nie jest innowacyjna

– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

4.

Przedsięwzięcia

Operacja realizuje działania, które związane
są z przedsięwzięciami z LSR:
– dwa i więcej przedsięwzięć
– jedno przedsięwzięcie

5.

Zasięg
oddziaływania

Operacja swym zasięgiem obejmuje:
– wszystkie gminy objęte LSR
– co najmniej 6 gmin
– co najmniej 2 miejscowości
– jedną miejscowość

6.

Obszar realizacji
operacji

Promocja LGD

– 7 pkt.
– 5 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

Czy operacja będzie realizowana w
miejscowości do 5 tys. mieszkańców:
– Tak
– Nie

7.

– 5 pkt.
– 0 pkt.

– 7 pkt
– 0 pkt

nadanie nowych funkcji terenom
lub obiektom, które dzięki będą
temu służyć rozwojowi,
społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych
zasobów i surowców,
wprowadzenie nowoczesnych
rozwiązań technicznych
i technologicznych, nowy sposób
zaangażowania lokalnej
społeczności w proces rozwoju
lub aktywizacji nowych, grup
i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowadnia innowacyjny
charakter operacji.
Operacja powinna realizować co
najmniej jedno przedsięwzięcie
z LSR. Punktowane jest
realizowanie działań
powiązanych z minimum jednym
przedsięwzięciem. Prosimy podać
działania, i w jaki sposób
powiązane są one
z przedsięwzięciami z LSR i jak
będą realizowane.
Działania te muszą mieć
odzwierciedlenie w budżecie,
w tym również jako koszty
niekwalifikowane. .
Wnioskodawca wskaże gminy
oraz opisze jakie działania będą
w nich realizowane.

Preferowane są operacje
realizowane w miejscowościach
do 5 tys. mieszkańców. Dane na
dzień 31 grudnia 2013 r.

Preferowane są operacje

Promocja:
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i LSR

8.

Wiedza o Programie

- operacja promuje obszar
od 2 – 12 pkt.
LGD z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza” w formie innej niż
tablica informacyjna
1) trwałe oznakowanie na
pomostach, logotypy
2) plakaty informacyjne
o imprezach
3) strona internetowa
4) audycja w lokalnej telewizji
lub radio albo artykuł
w lokalnej prasie
5) gadżety promocyjne
6) baner promocyjny
7) inne (jakie ?) ……………………
- operacja nie promuje obszaru
– 0 pkt
z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w innej formie niż tablica
informacyjna
Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach
organizowanych przez LGD i pozytywnie
zaliczył test:
– Tak
– Nie

9.

Sektor

– 5 pkt
– 0 pkt.

Wnioskodawca reprezentuje sektor:
– społeczny
– publiczny

10.

Zabytek

11.

Konsultacje w Biurze

W celu dobrze przygotowanej
dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w danym zakresie tematycznym.
Jeżeli wnioskodawca chce
uzyskać punkty za to kryterium,
to oprócz uczestnictwa w danym
szkoleniu musi uzyskać
pozytywną ocenę z
przeprowadzonego testu.
Operacja promuje sektor
społeczny.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Czy operacja realizowana jest na terenie lub w
pobliżu obiektu zabytkowego:
– Tak
– Nie

promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji oraz
uwzględnia działania promocyjne
w budżecie. Za każde działanie
opisane w kryteriach 2 pkt.
Jednak nie więcej niż 12 pkt.

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
biurze LGD:
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Wnioskodawca podaje czy
operacja realizowana jest w
oparciu o obiekt wpisany do
rejestru zabytków; w przypadku
obiektów architektonicznych nr
nadany przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; jeżeli
jest to obiekt ruchomy to nr
obiektu, lub wpisany do gminnej
ewidencji zabytków. (w pobliżu
oznacza nie więcej niż 1000 m od
obiektu zabytkowego) .
Konsultacja w Biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy

12.

13.

LGD przed
złożeniem wniosku

– Tak
– Nie

Tożsamość
regionalna i lokalna

Operacja przyczyni się do poprawy i
wzmocnienia więzi społecznych mieszkańców
obszaru poprzez:

Wysokość pomocy

– 2 pkt.
– 0 pkt.

– kreowanie związków z dziejami
regionu i jego bohaterami,

– 3 pkt.

– zwiększania stopnia indywidualnej
identyfikacji z regionem, jego
społeczeństwem, kulturą, gotowością
do bezinteresownych działań na
rzecz regionu i jego społeczności

– 3 pkt.

– wzmacniania elementów
tożsamości regionalnej takich jak
język, gwara, literatura lokalna,
zwyczaje, obyczaje, świadomość
dziedzictwa kulturowego.

– 3 pkt.

– kreuje działania, których efektem
będzie produkt lokalny w postaci
wydarzenia historycznego, mogący
stać się w przyszłości lokalnym
produktem gospodarczym.

– 3 pkt.

Wnioskowana kwota pomocy
– 50 000 zł
– powyżej 50 000 zł

– 15 pkt.
– 0 pkt.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.
Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.: 50
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operacja wpisuje się w Program,
LSR, wstępną prognozą
w zakresie osiągnięcia
minimalnej ilości punktów
podczas oceny zgodności
z lokalnymi kryteriami oraz czy
składany wniosek jest kompletny
tj. posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa. Konsultacja
telefoniczna nie uprawnia do
przyznania punktów za to
kryterium.
Opis projektu w jaki sposób
będzie wzmacniana tożsamość
regionalna i lokalna.
Wnioskodawca opisze jakie
elementy zawarte w opisie do
wniosku oraz w budżecie mogą
świadczyć o podjętych
działaniach opisanych w p. 1-4.
Maksymalna ilość punktów 12

Preferuje się operacje o
wnioskowanej kwocie pomocy 50
000 zł.

VI. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej.
VI.1. Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu poprzez wzmocnienie poziomu zagospodarowania
turystycznego rzek, jezior i innych obszarów atrakcyjnych turystycznie (ogólnodostępna
infrastruktura turystyczna i rekreacyjna).
(max. liczba: 100 pkt., min. liczba: 50 pkt.)
Wnioskodawcami mogą być gminy, instytucje kultury – poziom dofinansowania 63,63%, organizacje
pozarządowe – poziom dofinansowania 95% kosztów kwalifikowanych.
L.p.
1.

2.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:

Innowacja

Czy operacja ma charakter innowacyjny ?:

Punktacja

- minimum jeden projekt
– brak projektów

– TAK
– NIE

Opis kryterium

– 5 pkt.
– 0 pkt.

– 1 - 13 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

3.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– co najmniej jednego
– nie przyczyni się

– 5 pkt.
– 0 pkt.
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Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z IW na realizację
operacji.
Oceniane jest nowatorstwo
w odniesieniu do obszaru gminy
lub obszaru LGD. Może to
oznaczać zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych
i stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD. Przykłady: wytworzenie
nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom
lub obiektom, które dzięki będą
temu służyć rozwojowi,
społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą miejsce pracy.

4.

Wzrost integracji
i aktywności lokalnej
społeczności,
podniesienie
atrakcyjności
turystycznej, wzrost
działalności
kulturalnej

Czy operacja przyczyni się do (max 8 pkt.):
– wzrostu integracji i aktywności
mieszkańców

– 2 pkt.

– podniesienie atrakcyjności
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej

– 2 pkt.

– wzmocnienie działań
promocyjnych w zakresie walorów
historycznych, przyrodniczych i
krajobrazowych oraz dziedzictwa
kulturowego (w tym kulinarnego)

– 2 pkt.

– rozwój współpracy
międzysektorowej na rzecz rozwoju
turystyki

– 2 pkt.

Preferowane operacje stworzą
warunki do rozwoju ciekawej
oferty kulturalnej, rekreacyjnej,
turystycznej rozwijającej
zainteresowania poszczególnych
grup społecznych i przyczynią się
do integracji lokalnej
społeczności w szczególności
grup defaworyzowanych.
Preferowane operacje mają na
celu podniesienie aktywizacji i
integracji mieszkańców,
podniesienie atrakcyjności
turystycznej, rozwój współpracy
międzysektorowej na rzecz
rozwoju turystyki.
Wnioskodawca musi uzasadnić
to kryterium.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę
Korzyści lub
oddziaływanie
operacji

Operacja swym zasięgiem obejmuje:

6.

Liczba mieszkańców

Czy operacja będzie realizowana w
miejscowości do 5 tys. mieszkańców
– TAK – 5 pkt.
– NIE
– 0 pkt.

7.

Promocja LGD i LSR

Promocja:

5.

– wszystkie gminy objęte LSR
– co najmniej 2 gminy
– jedną miejscowość

– 6 pkt.
– 2 pkt.
– 0 pkt.

– operacja promuje obszar LGD z
wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w formie innej niż tablica
informacyjna
a) trwałe oznakowanie na
pomostach, logotypy
b) plakaty informacyjne o
imprezach
c) strona internetowa
d) audycja w lokalnej telewizji lub
radio albo artykuł w lokalnej
prasie
e) gadżety promocyjne
f) baner promocyjny
g) inne (jakie ?) ……………………
– operacja nie promuje obszaru z
wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w innej formie niż tablica
informacyjna
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od 2 – 12
pkt.

– 0 pkt.

Ocenie podlega zasięg
oddziaływania operacji oraz
powszechność pożytków z jej
realizacji. Preferowane są
operacje, które swoim zasięgiem
obejmują jak największy obszar
LGD.
Preferowane są operacje
realizowane w miejscowościach
do 5 tys. mieszkańców. Dane na
dzień 31 grudnia 2013 r.
Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji oraz
uwzględnia działania promocyjne
w budżecie. Za każde działanie
opisane w kryteriach 2 pkt.
Jednak nie więcej niż 12 pkt.

8.

Wiedza o Programie

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach W celu dobrze przygotowanej
organizowanych przez LGD i uzyskał dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
pozytywną ocenę:
– TAK
– NIE

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

Wnioskowana kwota operacji wynosi (max 15
pkt):

Poprawa
infrastruktury
noclegowej

Operacja przyczyni się do poprawy warunków
noclegowych na obszarze LGD

11.

Konsultacje w Biurze
LGD przed
złożeniem wniosku

Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
biurze LGD:
– TAK
– 6 pkt.
– NIE
– 0 pkt.

12.

Preferencje dla
składającego wniosek

Czy wnioskodawca jest z sektora:

9.

10.

– 50.000 zł – 100.000 zł
– 100.001 zł – 200.000 zł
– 200.001 zł – 300,000 zł

– Tak
– Nie

– 15 pkt.
– 10 pkt.
– 0 pkt.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

– społecznego
– publicznego

– 10 pkt.
– 0 pkt.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.
Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.:
50
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uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskać
pozytywną ocenę z
przeprowadzonego testu.
Preferuje się operacje o niższej
wartości wnioskowanej pomocy,
co wynika z ograniczonej ilości
środków na realizację LSR,
jednak nie mniej niż 50 000 zł.

Na obszarze LGD brakuje miejsc
noclegowych lub są one nie
w pełni wykorzystane. LGD
wspierać będzie działania na
poprawę bazy noclegowej oraz
ich uatrakcyjniania.

Konsultacja w biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w program,
LSR, osiągnie co najmniej
minimalna ilość punktów podczas
oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa. Konsultacja
telefoniczna nie uprawnia do
przyznania punktów za to
kryterium.
Operacja promuje sektor
społeczny.

VI.2. Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu
poprzez tworzenie, rozwój, wyposażenie
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej terytorialnie lub historycznie związanych z działalnością
rybacką.
(max. liczba: 100 pkt., min. liczba: 40 pkt.)
Wnioskodawcami są gminy członkowskie, poziom dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.

1.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

2.

Innowacja

L.p.

Punktacja

Opis kryterium

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:
– dwa projekty i więcej
– 5 pkt.
– jeden projekt
– 3 pkt.
– brak projektów
– 0 pkt.
Czy operacja ma charakter innowacyjny ?:
– TAK
– NIE

– 1 - 15 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

3.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– co najmniej jednego
– nie przyczyni się

4.

Wzrost integracji
i aktywności lokalnej

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Czy operacja przyczyni się do (max 10 pkt.):
– wzrostu integracji i aktywności
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– 5 pkt.

Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z ZW na realizację
operacji
Oceniane jest nowatorstwo
w odniesieniu do obszaru gminy
lub obszaru LGD. Może to
oznaczać zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych
i stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD. Przykłady: wytworzenie
nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom
lub obiektom, które dzięki będą
temu służyć rozwojowi,
społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą miejsce pracy.
Preferowane operacje stworzą
warunki do rozwoju ciekawej
oferty , rekreacyjnej, turystycznej

5.

6.

społeczności,
podniesienie
atrakcyjności
turystycznej.

– podniesienie atrakcyjności
infrastruktury turystycznej i
sportowej

Korzyści lub
oddziaływanie
operacji

Operacja swym zasięgiem obejmuje:

Liczba mieszkańców

Czy operacja będzie realizowana w
miejscowości do 5 tys. mieszkańców

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

– wszystkie gminy objęte LSR
– co najmniej 2 gminy
– co najmniej 2 miejscowości
– jedną miejscowość

– TAK
– NIE
7.

8.

Promocja LGD i LSR
oraz dziedzictwa
rybackiego

Wiedza o PORiM

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 1 pkt.
– 0 pkt.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Promocja:
– operacja promuje obszar LGD i
PROW z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w formie innej niż tablica
informacyjna (np. folder, strona
internetowa audycja, wystawa itp.)

– 10 pkt.

– operacja nie promuje obszaru z
– 0 pkt.
wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w innej formie niż tablica
informacyjna
Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach
organizowanych przez LGD i uzyskał
pozytywną ocenę:
– TAK
– NIE

9.

– 5 pkt.

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Wnioskowana kwota operacji wynosi (max 10
pkt):
– do 100.000 zł
– 100.001 zł – 200,000 zł
– 200,001 zł – 300.000 zł
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– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

rozwijającej zainteresowania
poszczególnych grup społecznych
i przyczynią się do integracji
lokalnej społeczności
w szczególności grup
defaworyzowanych. Preferowane
operacje mają na celu
podniesienie aktywizacji
i integracji mieszkańców,
podniesienie atrakcyjności
turystycznej. Wnioskodawca
musi uzasadnić to kryterium.
Ocenie podlega zasięg
oddziaływania operacji oraz
powszechność pożytków z jej
realizacji. Preferowane są
operacje, które swoim zasięgiem
obejmują jak największy obszar
LGD.
Preferowane są operacje
realizowane w miejscowościach
do 5 tys. mieszkańców. Dane
GUS na dzień 31 grudnia 2013r.
Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.

W celu dobrze przygotowanej
dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskać
pozytywną ocenę
z przeprowadzonego testu.
Preferuje się operacje o niższej
wartości wnioskowanej pomocy,
co wynika
z ograniczonej ilości środków na
realizację LSR.

10.

11.

Powstanie
infrastruktura
związana z
zagospodarowaniem
rzek lub jezior

Czy operacja zakłada utworzenie kąpieliska?:
– TAK
– NIE

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Konsultacje w Biurze Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
LGD przed złożeniem biurze LGD:
wniosku
– TAK – 5 pkt.
– NIE
– 0 pkt.

Ze względu na niewielką liczbę
infrastruktury związanej
z turystyka wodną na obszarze
LGD, preferowane będą operacje
polegające na utworzeniu nowych
elementów infrastruktury do
uprawiania turystyki, rekreacji
i sportu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa.
Konsultacja w Biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w program,
LSR, osiągnie co najmniej
minimalna ilość punktów podczas
oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa. Konsultacja
telefoniczna nie uprawnia do
przyznania punktów za to
kryterium.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.
Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.:
40
VII. Projekty grantowe - wsparcie z PROW, kryteria podane są w procedurach związanych z realizacją
Projektów Grantowych
VIII. Zmniejszenie degradacji środowiska wodnego mającego wpływ na zmianę klimatu - operacja
dofinansowana w ramach PORiM - dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych.
( max. liczba punktów 100,minimalna liczba punktów 40)
L.p.
1.

2.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:

Innowacja

Czy operacja ma charakter innowacyjny ?:

Punktacja

– dwa projekty i więcej
– jeden projekt
– brak projektów

– TAK
– NIE

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

– 1 - 10 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę
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Opis kryterium
Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z IW na realizację
operacji.
Oceniane jest nowatorstwo
w odniesieniu do obszaru gminy
lub obszaru LGD. Może to
oznaczać zastosowanie pomysłów
i rozwiązań znanych
i stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD. Przykłady: wytworzenie
nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom

3.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– co najmniej jednego
– nie przyczyni się

4.

Ochrona środowiska

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Ochrona środowiska:
– operacja przyczyni się do
poprawy stanu środowiska i
wstrzyma jego degradację

– 1 - 25 pkt.

– operacja jest obojętna dla
środowiska

– 0 pkt.

lub obiektom, które dzięki będą
temu służyć rozwojowi,
społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie,
wcześniej niestosowane
wykorzystanie lokalnych zasobów
i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
nowy sposób zaangażowania
lokalnej społeczności w proces
rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą miejsce pracy.
Wnioskodawca musi uzasadnić
w jaki sposób operacja
przyczyni się do ochrony
środowiska i poprawi jego
degradację.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę
5.

6.

Korzyści lub
oddziaływanie
operacji

Operacja swym zasięgiem obejmuje:

Liczba mieszkańców

Czy
operacja
będzie
realizowana
miejscowości do 5 tys. mieszkańców

– wszystkie gminy objęte LSR
– co najmniej 2 gminy
– co najmniej 2 miejscowości
– jedną miejscowość

– TAK
– NIE
7.

Promocja LGD i LSR
oraz dziedzictwa
rybackiego

– 10 pkt.
– 4 pkt.
– 1 pkt.
– 0 pkt.
w

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Promocja:
– operacja promuje obszar LGD i
PROW z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w formie innej niż tablica
informacyjna (np. folder, strona
internetowa audycja, wystawa itp.)
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– 10 pkt.

Ocenie podlega zasięg
oddziaływania operacji oraz
powszechność pożytków z jej
realizacji. Preferowane są
operacje, które swoim zasięgiem
obejmują jak największy obszar
LGD.
Preferowane są operacje
realizowane w miejscowościach
do 5 tys. mieszkańców. Dane
GUS na dzień 31 grudnia 2013r.
Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD,
UE, PROW. Taka promocja
przyczyni się do
rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że

– operacja nie promuje obszaru z
wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w innej formie niż tablica
informacyjna
Wiedza o PORiM

8.

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Wnioskowana kwota operacji wynosi (max 10
pkt):
– do 100.000 zł
– 100.001 zł – 200,000 zł
– 200,001 zł – 300.000 zł

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.

Konsultacje w Biurze Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w
LGD przed złożeniem biurze LGD:
wniosku
– TAK
– 5 pkt.
– NIE
– 0 pkt.

10.

operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach W celu dobrze przygotowanej
organizowanych przez LGD i uzyskał dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
pozytywną ocenę:
– TAK
– NIE

9.

– 0 pkt.

uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
PORiM Priorytet 4 w danym
zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskać
pozytywną ocenę z
przeprowadzonego testu.
Preferuje się operacje o niższej
wartości wnioskowanej pomocy,
co wynika z ograniczonej ilości
środków na realizację LSR.

Konsultacja w Biurze LGD ma na
celu zweryfikowanie, czy
operacja wpisuje się w program,
LSR, osiągnie co najmniej
minimalna ilość punktów podczas
oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami oraz czy składany
wniosek jest kompletny tj.
posiada wszystkie niezbędne
załączniki. Została wypełniona
karta doradztwa. Konsultacja
telefoniczna nie uprawnia do
przyznania punktów za to
kryterium.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.
Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.: 40
IX.

Kryteria wyboru dla Inkubatora Kuchennego – dofinasowanie do 95% operacja w ramach
programu PROW.
( max. liczba punktów 100,minimalna liczba punktów 40)

L.p.
1.

Kryterium lokalne nazwa
Doświadczenie
w realizacji
projektów

Punktacja
Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując
PROW lub PO Ryby 2007-2013:
– dwa projekty i więcej
– jeden projekt
– brak projektów

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 0 pkt.
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Opis kryterium
Oceniane jest doświadczenie
beneficjenta w realizacji
projektów z udziałem środków
z UE, wnioskodawca
przedkłada kopie umowy
podpisanej z IW na realizację
operacji

2.

Innowacyjność
wykorzystania
inkubatora
kuchennego

Czy operacja ma charakter innowacyjny ?:
– TAK
– NIE

– 1 - 15 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

3.

Rozwój lokalnego
rynku pracy

Operacja przyczyni się do powstania miejsc
pracy:
– trzech i więcej
– dwóch
– jednego

4.

Grupy
defaworyzowane

Wnioskodawca zatrudni osoby
defaworyzowanej (+25 lub 50+):
– TAK
– NIE

5.

Ochrona środowiska

Operacja zapewni

z

grupy

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska:
– TAK
– NIE

6.

– 15 pkt.
– 10 pkt.
– 0 pkt.

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Zapewni usługi w zakresie (max 15 pkt.):
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Oceniane jest nowatorstwo
w odniesieniu do obszaru LGD.
Może to oznaczać zastosowanie
pomysłów i rozwiązań znanych
i stosowanych na innych
obszarach, ale mających
innowacyjny charakter na terenie
LGD.
Przykłady: wytworzenie nowej
usługi lub produktu, nadanie
nowych funkcji inkubatora, które
będą bardziej służyć rozwojowi
gospodarczemu i społecznemu.
Wnioskodawca zastosuje
nowatorskie, wcześniej
niestosowane wykorzystanie
lokalnych zasobów i surowców,
wprowadzi nowoczesne
rozwiązania techniczne i
technologiczne. Przedstawi nowy
sposób zaangażowania lokalnej
społeczności w proces rozwoju
lub aktywizacji nowych, grup
i środowisk lokalnych.
Wnioskodawca uzasadnia
/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.
Ze względu na to, że średni udział
bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym na obszarze LGD
jest wyższy niż w województwie
zachodniopomorskim bardzo
istotne dla obszaru jest rozwój
lokalnego rynku pracy.
Preferowane są operacje, które
tworzą więcej niż 1 miejsce
pracy.
Na obszarze LGD występują
grupy defaworyzowane tj.
wykluczone lub będące w trudnej
sytuacji lub położeniu na rynku
pracy, preferencje będą dla
wnioskodawców, którzy stworzą
miejsca pracy dla osób do 25 roku
życia lub 50+. Wnioskodawca
składa oświadczenie o
zatrudnieniu takiej osoby.
Jeżeli operacja przewiduje
rozwiązania które sprzyja
ochronie środowiska np. operacja
przewiduje zakup urządzeń
niskoemisyjnych, zastosuje
odnawialne źródła energii itp.
otrzyma punkty. Prosimy o
opisanie jakie to będą
rozwiązania.
Operacja jest oparta

potrzeby przyszłych
użytkowników.

– marketingu (poszukiwanie rynków
zbytu, kanałów dystrybucji, ocena
konkurencyjności)
– badania laboratoryjnego
produktów
– pakowania i transportu żywności

– 3 pkt.

– 3 pkt.
– 3 pkt.

– dostępu do pełnej technologii
– 3 pkt.
przetwórstwa żywności
– wykorzystania zasobów obszarów
– 3 pkt.
wiejskich podmiotów korzystających
z inkubatora
Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

7.

8.

Promocja LGD i LSR

Wiedza o inkubatorze
i PROW

Promocja:
– operacja promuje obszar LGD
i PROW z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w formie innej niż tablica
informacyjna (np. folder, strona
internetowa audycja, wystawa itp.)

– 5 pkt.

– operacja nie promuje obszaru
z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
w innej formie niż tablica
informacyjna

– 0 pkt.

o świadczenie usług w zakresie
wynajęcia na godziny
pomieszczeń i wyposażenia
kuchni, wynajęcie w układzie
miesięcznym powierzchni
inkubatora, doradztwa, głównie
w zakresie przetwórstwa rolnospożywczego i gastronomii
w tym wykonanie
specjalistycznych opracowań
przez personel Inkubatora.
Czy wnioskodawca zapewni np.
certyfikowane kursy doskonalenia
zawodowego dla szefów kuchni
i innego personelu kuchennego
prowadzone przez mistrzów
kucharskich, kursy
przygotowujące do zawodu
kucharza, inne zadania na
zlecenie zainteresowanych
podmiotów ?
Organizowanie wspólnej
produkcji kilku użytkowników
Inkubatora pod nadzorem jego
personelu.
Czy planuje wykorzystanie
zasobów obszarów wiejskich
podmiotów korzystających
z inkubatora ? (przykłady)
Wnioskodawca uzasadnia to
kryterium.
Preferowane są operacje
promujące walory obszaru LGD
z wykorzystaniem logo LGD, UE,
PROW. Taka promocja przyczyni
się do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider
Pojezierza”, służy informacji, że
operacja została zrealizowana
dzięki dotacji unijnej.
Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych
formach promocji.

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach W celu dobrze przygotowanej
organizowanych przez LGD i uzyskał dokumentacji konkursowej
nieodzownym warunkiem jest
pozytywną ocenę:
– TAK
– NIE

uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez LGD dot.
poddziałania ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w danym zakresie tematycznym,
wnioskodawca oprócz
uczestnictwa musi uzyskać
pozytywną ocenę
z przeprowadzonego testu.

– 5 pkt.
– 0 pkt.
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9.

Działania na rzecz
utworzenia
inkubatora.

Czy wnioskodawca rozpoczął działania Poważnym wnioskodawcą jest
zmierzające do utworzenia inkubatora przed ten, który na długo przed
ogłoszeniem konkursu rozpoczął
złożeniem wniosku ?:
– TAK
– NIE

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek Rady musi
uzasadnić swoją ocenę

10.

Wysokość
wnioskowanej
pomocy

Wnioskowana kwota operacji wynosi (max 10
pkt):
– do 80%
– od 80.01% do 90%
– 90.01% do 95%

– 10 pkt.
– 5 pkt.
– 2 pkt.

prace, które mają zapewnić
prawidłowe i efektywne
w przyszłości, działania
inkubatora kuchennego.
Wnioskodawca powinien opisać
jakie działania
i przedstawić materiały
potwierdzające przeprowadzone
prace. (listy obecności, listy
intencyjne, umowy partnerskie
itp.)
Preferuje się operacje o niższej
wartości wnioskowanej pomocy,
co wynika z ograniczonej ilości
środków na realizację LSR.

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.

Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.: 40
X.

Kryteria wyboru dla Operacji Własnych – dofinasowanie do 95% operacja w ramach
programu PROW.
( max. liczba punktów 100,minimalna liczba punktów 71)

Lp.

1.

2.

3.

Kryterium
lokalne nazwa

Doświadczen
ie

Warunki
formalne

Warunki
specyfikacji

Punktacja

Opis kryterium

Wnioskodawca posiada
doświadczenie w
przedmiotowym zakresie
– TAK
– NIE

– 5 pkt.
– 0 pkt.

Oferta spełnia dodatkowe
warunki ogłoszenia:
– TAK
– NIE

– 10 pkt.
– 0 pkt.

Oferta w pełni spełnia
warunki specyfikacji:
–TAK
– NIE

– 30 pkt
– 0 pkt.
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Oceniane jest doświadczenie beneficjenta
w realizacji zadań w zakresie ogłoszonego
naboru. Wnioskodawca opisuje
zrealizowane projekty.

Oceniane jest spełnienie dodatkowe
warunków zawartych w ogłoszeniu.

Oceniane jest spełnienie warunków
zawartych w specyfikacji stanowiącej
załącznik do ogłoszenia.

Wnioskodawca deklaruje
innowacyjną formę
realizacji operacji
– TAK
– NIE

4.

5.

6.

Innowacja

Zasięg
operacji

Grupy
defaworyzowa
ne

– 1-10 pkt.
– 0 pkt.

Wskaźnik jakościowy - członek
Rady musi uzasadnić swoją
ocenę

Operacja obejmuje swym
zasięgiem obszar objęty
LSR w obrębie:
– 13 gmin
– 6 gmin
– 1 gminy

– 8 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

Wnioskodawca deklaruje
zaangażowanie osób z grupy
defaworyzowanej przy
realizacji zadania (+25 lub
50+):
– powyżej 10 osób
– do 10 osób
– żadnych

– 5 pkt.
– 3 pkt.
– 0 pkt.

Wkład własny rzeczowy:
7.

Wkład własny

– powyżej 10%
–powyżej 5%-10%
– 5%

– 10 pkt.
– 6 pkt.
– 0 pkt.
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Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do
obszaru gminy lub obszaru LGD. Może to
oznaczać zastosowanie pomysłów i
rozwiązań znanych i stosowanych na innych
obszarach, ale mających innowacyjny
charakter na terenie LGD. Przykłady:
wytworzenie nowej usługi lub produktu,
nadanie nowych funkcji terenom lub
obiektom, które dzięki będą temu służyć
rozwojowi, społecznemu bądź
gospodarczemu, nowatorskie, wcześniej
niestosowane wykorzystanie lokalnych
zasobów i surowców, wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań technicznych i
technologicznych, nowy sposób
zaangażowania lokalnej społeczności w
proces rozwoju lub aktywizacji nowych,
grup i środowisk lokalnych. Wnioskodawca
uzasadnia/udowodnia innowacyjny
charakter operacji.

Oceniane jest włączenie w realizację
operacji jak największej liczby
przedstawicieli z poszczególnych gmin
członkowskich LGD.

Na obszarze LGD występują grupy
defaworyzowane tj. wykluczone lub będące
w trudnej sytuacji lub położeniu. Preferencje
będą dla wnioskodawców, którzy włączą do
realizacji zadania osoby do 25 roku życia
lub 50+. Wnioskodawca składa
oświadczenie o zaangażowaniu takich osób.

Oceniana jest wysokość deklarowanego
wkładu własnego rzeczowego w
stosunku do kwoty pomocy, o którą
ubiega się wnioskodawca.

8.

Promocja
LGD i LSR

Promocja:
- operacja promuje obszar
LGD z wykorzystaniem logo
Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza” w formie innej
niż tablica informacyjna
a) trwałe oznakowanie
miejscu realizacji projektu,
b) folder,
c) strona internetowa
d) audycja w lokalnej
telewizji lub radio,
e) gadżety promocyjne
f) baner promocyjny

Preferowane są operacje promujące walory
obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD,
UE, PROW. Taka promocja przyczyni się
do rozpoznawalności obszaru,
Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza”.
Preferencje będą dla wnioskodawców
korzystających z form promocji, które
wpłyną na zwiększenie rozpoznawalności
obszaru i jego działań poza obszarem
objętym LSR. Wnioskodawca składa
oświadczenie o zastosowanych formach
promocji oraz uwzględnia działania
promocyjne w budżecie.

– od 2 – do 12 pkt. (za każdą

9.

Grupy
docelowe

formę promocji 2 pkt.)
– operacja nie promuje
obszaru z wykorzystaniem
logo Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza” w innej formie niż
tablica informacyjna – 0 pkt.

*Kryterium nie dotyczy projektu własnego związanego z
kampania promocyjną na rzecz podniesienia
rozpoznawalności Stowarzyszenia Lider Pojezierza

Efekty realizacji operacji
własnej pozytywnie wpłyną na
więcej niż jedną grupę
docelową

Oceniany jest wpływ realizacji operacji
własnej na grupy docelowe z terenu
objętego LSR. (np.: grupa

– powyżej 3 grup
– 3 grupy
– jedna grupa

–
–
–

10 pkt.
6 pkt.
0 pkt.

przedsiębiorców, rolników, III sektora,
mieszkańców, rybaków, młodzieży szkolnej,
nauczycieli itd., wynikające z planu
komunikacji)

SUMA OCEN: 0 – 100 pkt.

Maksymalna ilość pkt.: 100
Minimalna ilość pkt.: 71
Rozdział nr II
Procedura ustalania lub zmiany kryteriów.
Informacje o efektach LSR zbierane będą od potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców.
Pozyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, aktualizacji kryteriów
wyboru operacji, procedur oraz ewentualnej zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD
czy Biura LGD. W sytuacji zaistnienia problemów z wdrażaniem LSR, a także potencjalnego
pojawienia się sytuacji niesatysfakcjonującej akceptacji społecznej wdrożone zostaną środki zaradcze
wskazane w niniejszej procedurze.
Ponieważ LSR będzie wdrażana w latach 2016-2023, konieczne jest wyznaczenie przeglądów
śródokresowych LSR. W okresie tym na obszarze LGD mogą zachodzić szerokie zmiany społecznogospodarcze wynikające z szeregu niezależnych od LGD czynników.
34

W proces aktualizacji LSR zaangażowane zostaną:








Członkowie LGD
Mieszkańcy obszaru objętego LSR
Partnerzy społeczni, gospodarczy i przedstawiciele sektora publicznego
Beneficjenci
Biuro LGD
Organy LGD
Zespół ds. LSR

W związku z tym, zrealizowane zostaną dwa przeglądy śródokresowe, które mogą zakończyć się
koniecznością aktualizacji LSR:
przegląd 1 – ostatni kwartał 2018 r. i przegląd 2 – ostatni kwartał 2021 r. Podczas dokonywania
aktualizacji LSR dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między
poszczególnymi przedsięwzięciami, jeśli potrzeba ta będzie wynikać bezpośrednio z zebranych
informacji i przeprowadzonych na ich podstawie analiz przez zespół ds. budowy LSR. Procedura
przedstawia schemat działań wymaganych przy dokonywaniu zmian w LSR oraz formularze
niezbędne do przyjęcia zmian przez Zarząd Stowarzyszenia.
1. Wnioski dotyczące aktualizacji LSR składane są do Biura LGD na odpowiednim formularzu,
który należy wysłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub złożyć osobiście.
2. Zarząd LGD (we współpracy z pracownikami Biura LGD) sprawdza wnioski, a następnie
w przypadku akceptacji zmian, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji strategii.
Zakres zmian dokonywanych w LSR może być podyktowany zmianą obowiązujących przepisów
prawa oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na realizację LSR, w granicach obowiązującego
prawa i wytycznych.
3. Biuro LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu aktualizacji LSR poprzez
wywieszenie na stronie internetowej informacji o przystąpieniu do aktualizacji LSR. Wszystkie
osoby oraz instytucje z obszaru LSR i działające na obszarze LSR, a także członkowie LGD mają
prawo do wniesienia uwag do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
4. Po zgłoszeniu uwag do proponowanych zmian do LSR LGD organizuje otwarte spotkanie
z zainteresowanymi mieszkańcami i podmiotami oraz Zespołem ds. LSR. Informacje o spotkaniu
przekazuje do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD. Celem spotkania będzie
omówienie zgłoszonych uwag do strategii oraz omówienia propozycji zmian.
5. Za zebranie i opracowanie propozycji zmian do LSR odpowiada Biuro LGD. Biuro LGD
przedstawia Zarządowi złożone propozycje aktualizacji LSR po uwzględnieniu wszystkich uwag,
następnie Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zmian LSR.
6. Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej
z koniecznością aktualizacji dokumentów Stowarzyszenia.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zmian w LSR Zarząd LGD zgłasza zmiany do Zarządu
Województwa.
8. W przypadku zgłoszenia przez ZW uwag do zgłoszonych zmian w LSR, LGD zobowiązana jest
do uwzględnienia zgłoszonych uwag i ponownego ich przedłożenia ZW w wymaganym terminie.
9. Po pisemnej akceptacji zmian przez ZW, zatwierdzenie nowej LSR wymaga podjęcia uchwały
Zarządu Stowarzyszenia .
10. Zapisy LSR w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany będą obowiązywać dla
konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian przez Zarząd Stowarzyszenia.
11. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość zatwierdzenia zmian w LSR przez Zarząd
Stowarzyszenia przed uzyskaniem pisemnej akceptacji ZW. W takim przypadku Uchwała wejdzie
w życie z chwilą uzyskania akceptacji ZW.
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