1|Strona Lokalne kryteria wyboru operacji
załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/1/18 Rady ds. PROW
z dnia 20.07.2018 roku

Lokalne kryteria wyboru operacji
SPIS TREŚCI:
1. Słowniczek
2. Wstęp.
3. Kryteria dostępu określone w LSR
4. Sposób uchwalania i zmiany lokalnych kryteriów
5. Lokalne kryteria zgodności operacji z LSR
6. Lokalne kryteria oceny operacji
7. Przypisanie kryteriów do poszczególnych przedsięwzięć
8. Formularz opisu operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny
operacji.
1. SŁOWNICZEK:
Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:
1. LGD – Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
2. Zarząd – Zarząd LGD,
3. Rada – organ decyzyjny LGD, Rada ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4. SW – Samorząd Województwa Pomorskiego
5. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
6. Operacja/Wniosek – zadanie planowane do realizacji/projekt
7. Nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o przyznanie pomocy,
8. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
9. Regulamin – Regulamin Rady ds. PROW
10. PROW 2014 – 2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
11. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.
2015.378 z późn. zm.),
12. Rozporządzenie o wdrażaniu LSR – Rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.).

2. Wstęp
Lokalne kryteria wyboru operacji odgrywają bardzo istotną rolę w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Określają one preferencje dla poszczególnych typów operacji i wnioskodawców w zakresie realizacji operacji na
obszarze LGD. Lokalne kryteria wyboru są obiektywne, mierzalne, niedyskryminujące i przejrzyste oraz
powiązane z diagnozą obszaru i bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do
osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu.
Lokalne kryteria wyboru operacji dzielą się na lokalne kryteria zgodności operacji z LSR oraz na lokalne
kryteria oceny operacji. Opisane kryteria dotyczą operacji składanych przez podmioty inne niż LGD oraz Operacje
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Własne. Dodatkowo przedstawiono formularze opisu operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych
kryteriów oceny operacji dla każdego działania.
Lokalne kryteria przyczynią się do rozwiązania lub złagodzenia problemów, które wskazane zostały w
Diagnozie.
Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne – kryterium przyczynia się do realizacji
problemów zanieczyszczenia powietrza i niskiego poziomu sanitacji na obszarze LGD, opisane w pkt. 7 Diagnozy.
Wykorzystanie zasobów lokalnych obszaru LSR – kryterium przyczynia się do wykorzystania zasobów
przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru LGD, które przedstawiono w pkt. 7 i 8 Diagnozy.
Innowacyjność operacji – kryterium odpowiada na problem małej innowacyjności lokalnej gospodarki,
przedstawiony w pkt. 2 Diagnozy.
Aktywność wnioskodawcy – kryterium w jakimś stopniu przyczynia się do niskiej aktywności społecznej,
integracji społeczności, przedstawionej w pkt. 4 Diagnozy.
Charakter utworzonych miejsc pracy – kryterium preferuje osoby defaworyzowane, zarówno ze względu na
sytuację na rynku pracy, opisaną w pkt. 3 Diagnozy, jak i osób korzystające z pomocy społecznej, opisane w pkt. 5
Diagnozy i wskazane w pkt. 1 Diagnozy.
Miejsca pracy – kryterium preferuje tworzenie miejsc pracy, których dostateczna ilość została oceniona jako jedna
z najniżej ocenionych spraw w badaniu własnym (Diagnoza pkt. 5).
Lokalne kryteria przyczyniają się również do osiągnięcia celów LSR jak i jak najszybszego osiągnięcia
związanych z nimi wskaźników.
Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne – kryterium przyczynia się do realizacji
celu szczegółowego 2.1. Poprawa stanu środowiska, szczególnie w zakresie powietrza i wody, w tym rozwój
odnawialnych źródeł energii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wpływa bezpośrednio na wskaźnik
oddziaływania – stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Wejherowie.
Innowacyjność operacji – kryterium przyczynia się do osiągnięcia celu 1.1. „Rozwój działalności gospodarczej w
zakresie innowacji w przedsiębiorstwach i współpracy przedsiębiorstw ze sobą oraz tworzenie nowych miejsc
pracy ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych”.
Wykorzystanie zasobów lokalnych obszaru LSR – kryterium przyczynia się do osiągnięcia celu „Rozwój
turystyki aktywnej i kwalifikowanej, edukacyjnej i kulturowej wraz z promocją obszaru LGD” bazującego głównie
na zasobach przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.
Aktywność wnioskodawcy – kryterium w przyczynia się do osiągnięcia celu 2.2. „Rozwój aktywności
społecznej” (integracja uczestników szkoleń poprzez wymianę doświadczeń) oraz do lepiej przygotowanych
wniosków – uczestnicy szkoleń lepiej przygotowują swoje wnioski – to bezpośrednio wpływa na szybkość
weryfikacji i realizacji operacji.
Charakter utworzonych miejsc pracy – kryterium przyczynia się do osiągnięcia celu 1.1. „Rozwój działalności
gospodarczej w zakresie innowacji w przedsiębiorstwach i współpracy przedsiębiorstw ze sobą oraz tworzenie
nowych miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych”.
Doświadczenie wnioskodawcy – ma zapewnić sprawną i szybką realizację tych operacji, w których przewidziano
wyższe kwoty dofinansowania. Kryterium nie dotyczy operacji, których wnioskodawcami byłyby bezpośrednio
osoby defaworyzowane lub rozpoczynające działalność gospodarczą.
Kompletność dokumentów złożonych w ramach naboru – ma zapewnić jak najszybszy proces weryfikacji
wniosku, jak najszybsze rozpoczęcie jego realizacji i tym samym zakończenie operacji.
Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD – kryterium przyczynia się do szybszego osiągnięcia
wskaźników, dzięki promocji LSR i LGD przez samych beneficjentów, zachęcając innych potencjalnych
wnioskodawców poprzez dobre praktyki raz realizacji celu „Rozwój turystyki aktywnej i kwalifikowanej,
edukacyjnej i kulturowej wraz z promocją obszaru LGD”
Funkcjonowanie firmy na rynku – kryterium przyczynia się do szybszego osiągnięcia wskaźników LSR, dzięki
preferowaniu podmiotów doświadczonych zapewniających sprawną i szybką realizację operacji oraz ich
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adekwatność do potrzeb rynkowych. Nie dotyczy osób podmiotów podejmujących działalność gospodarczą.
Doświadczenie zawodowe wnioskodawcy – kryterium przyczynia się szybszego osiągnięcia wskaźników LSR,
dzięki preferowaniu podmiotów doświadczonych w realizacji podobnych zadań. Kryterium dotyczy projektów
własnych.
Kwalifikacje wnioskodawcy – kryterium przyczynia się do szybszego osiągnięcia wskaźników LSR, dzięki temu,
ze preferuje osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, co zapewnia, że podejmowana działalność gospodarcza będzie
lepiej bezpośrednio realizowana przez wnioskodawcę lub przez niego nadzorowana.

3. Kryteria dostępu określone w LSR
W LSR (rozdział VI) określono kryteria dostępu dla poszczególnych przedsięwzięć, które muszą być
spełnione aby były poddane procedurze oceny zgodności z LSR oraz procedurze oceny z lokalnymi kryteriami.
Wnioskodawca musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu, przy czym:
a)
wysokość wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wynosi 50 tys. zł,
b)
max. kwota dofinansowania w zakresie rozwoju działalności gospodarczej wynosi 100 tys. zł;
wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć 1 miejsce pracy, z tym że nie dotyczy to wsparcia łącznie (w
więcej niż jednym projekcie) mniejszego niż 25 tys. zł zgodnie z § 7. ust. 2 w/w Rozporządzenia),
c)
max. intensywność dofinansowania w zakresie operacji realizowanych przez sektor społeczny
(organizacje pozarządowe, parafie) wynosi 90%,
d)
działania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub
rekreacyjnej lub turystycznej (przedsięwzięcie 1.2.1 oraz 2.2.1) realizować mogą wyłącznie jednostki
sektora finansów publicznych,
e)
działania w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego i promocja obszaru (przedsięwzięcie 1.2.2,
2.2.2) oraz 2.2.2) realizować mogą wyłącznie organizacje pozarządowe,
f)
działania w zakresie zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo –
historycznych, w tym tradycji regionalnych (przedsięwzięcie 1.2.2, 2.2.1) realizować mogą wyłącznie
organizacje pozarządowe przez które rozumie się także organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie np. związki wyznaniowe (parafie).

4. Sposób uchwalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji
Lokalne kryteria wyboru operacji uchwalone zostały przez Radę większością głosów przy obecności co
najmniej 50% członków Rady. Propozycja lokalnych kryteriów jest wynikiem procesu partycypacyjnego, w którym
udział brała społeczność lokalna LGD poprzez szerokie konsultacje, spotkania Forum Lokalnego, Grupy Roboczej
i badania ankietowe. Ostateczną wersję lokalnych kryteriów opracował Zespół Roboczy i przedstawił go
Przewodniczącemu Rady, który poddał dokument pod głosowanie Rady.
O zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji mogą wnioskować:
- Rada i poszczególni członkowie,
- Zarząd,
- Beneficjenci za pośrednictwem Zarządu.
Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów, powinien zawierać propozycję zmiany istniejących kryteriów oraz
uzasadnienie konieczności zmian i złożony zostać w Biurze LGD w postaci papierowej lub elektronicznej. Może
też zostać zgłoszony oficjalnie podczas posiedzenia Rady ds. PROW lub Walnego Zebrania Członków. Konieczne
jest wówczas jego odnotowanie w protokole.
Zarząd LGD wraz z Radą opracowuje nowe rozwiązania w zakresie lokalnych kryteriów i poddaje je
konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie ankiety na stronie internetowej LGD oraz na spotkaniu Forum
Lokalnego. Powyższa procedura zmiany kryteriów nie obowiązuje w przypadku doprecyzowania treści uzasadnień
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do kryteriów, a jedynie w przypadku zmian treści kryteriów.
Zebrane w ten sposób uwagi są przedstawiane na posiedzeniu Rady, podczas którego uchwala się zmiany
do lokalnych kryteriów. Decyzję o doprecyzowaniu uzasadnień do kryteriów Rada podejmuje z pominięciem
konsultacji społecznych.
Konieczność zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji może również wynikać z uwarunkowań
prawnych oraz uwag Samorządu Województw. W takim wypadku Zarząd niezwłocznie przygotowuje odpowiednie
zmiany i przekazuje je Przewodniczącemu Rady, który zwołuje posiedzenie Rady w celu aktualizacji lokalnych
kryteriów.
O zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji nie można wnioskować podczas trwania naboru operacji
oraz podczas ich oceny.

5. Lokalne kryteria zgodności operacji z LSR
Lokalne kryteria zgodności operacji z LSR są wspólnymi kryteriami dla wszystkich operacji składanych w
ramach naborów operacji. Operacja aby była zgodna z LSR musi być zgodna jednocześnie z co najmniej jednym
celem ogólnym, jednym celem szczegółowym oraz jednym przedsięwzięciem. Ocena zgodności operacji z LSR
odbywa się poprzez wypełnienie karty oceny zgodności przez członków Rady i udzielenie odpowiedzi.
KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
Celu ogólnego 1

Rozwinięta gospodarka, oferująca atrakcyjne miejsca pracy

Celu ogólnego 2

Czyste środowisko naturalne i przyjazne społeczeństwo o wysokim kapitale
społecznym

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
Rozwój działalności gospodarczej w zakresie innowacji w przedsiębiorstwach i
Celu szczegółowego 1.1 współpracy przedsiębiorstw ze sobą oraz tworzenie nowych miejsc pracy ze
szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych
Celu szczegółowego 1.2

Rozwój turystyki aktywnej i kwalifikowanej, edukacyjnej i kulturowej wraz z
promocją obszaru LGD

Celu szczegółowego 2.1

Poprawa stanu środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Celu szczegółowego 2.2 Rozwój aktywności społecznej

Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
Przedsięwzięciem 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięciem 1.1.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm
Przedsięwzięciem 1.1.4

Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych i
innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji spożywczej

Przedsięwzięciem 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej
Przedsięwzięciem 1.2.2 Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego
Przedsięwzięciem 2.1.1 Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo – krajobrazowych i
kulturowo – historycznych, w tym tradycji regionalnych
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Przedsięwzięciem 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i
przeciwdziałania zmianom klimatu
Przedsięwzięciem 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności
Przedsięwzięciem 2.2.2 Wzmocnienie kapitału i aktywności społecznej

6. Lokalne kryteria oceny operacji
Lokalne kryteria oceny operacji opracowane zostały dla działań określonych w Rozporządzeniu MRiRW z
dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.).
Przy ocenie operacji zastosowano wagi, które wskazują na znaczenie poszczególnych kryteriów dla
realizacji LSR. Przy każdym kryterium opisano jego znaczenie oraz uzasadnienie dla jego zastosowania oraz
punktacji.
Lokalne kryteria oceny operacji premiują w szczególności operacje generujące nowe miejsca pracy,
innowacyjne, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy określonych w
LSR, realizowane w miejscowościach poniżej 5 tysięcy mieszkańców (projekty z zakresu infrastruktury kulturalnej
lub rekreacyjnej lub turystycznej), operacje mający pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz wniesienie
wyższego wkładu własnego niż wynika to z rozporządzenia o wdrażaniu LSR . Ponadto wysoko punktowane jest
doświadczenie wnioskodawców w realizacji projektów oraz doświadczenie zawodowe (przedsiębiorcy i
podejmujący działalność gospodarczą).

7. Przypisanie kryteriów do poszczególnych przedsięwzięć
KRYTERIUM
Lokalne kryteria wyboru dla działania
Podejmowanie działalności gospodarczej
Lokalne kryteria wyboru dla działania
Rozwój działalności gospodarczej

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie 1.1.1
Podejmowanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięciem 1.1.2
Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm

Lokalne kryteria wyboru dla
Operacji Własnych

Przedsięwzięcie 1.1.4
Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług
turystycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji
spożywczej

Lokalne kryteria wyboru dla
Operacji Własnych

Przedsięwzięcie 2.1.2
Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska
i przeciwdziałania zmianom klimatu

Lokalne kryteria wyboru dla działań z zakresu
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej

Przedsięwzięcie 1.2.1
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej
Przedsięwzięcie 2.2.1
Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności
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Lokalne kryteria wyboru dla działań z zakresu
Wzmocnienie kapitału społecznego i promocja
obszaru oraz zachowanie walorów przyrodniczo
– krajobrazowych i kulturowo – historycznych,
w tym tradycji regionalnych”

Przedsięwzięcie 1.2.2
Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego
Przedsięwzięcie 2.1.1
Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo –
krajobrazowych i kulturowo – historycznych, w tym tradycji
regionalnych
Przedsięwzięcie 2.2.2
Wzmocnienie kapitału i aktywności społecznej
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż dla działań z zakresu
„Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”
KRYTERIUM

OPIS / UZASADNIENIE

WAGA

Preferowani są wnioskodawcy mający doświadczenie w aplikowaniu i
realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym
przynajmniej dwóch projektów w ramach PROW 2007 – 2013 na łączną kwotę
dofinansowania przynajmniej 1 000 000,00 zł, w tym w ramach PROW 2007 –
2013 przynajmniej 500 000,00 zł.
DOŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY

PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU DO
REALIZACJI

Uzasadnienie:
Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów gwarantuje
skuteczną realizację operacji a w związku z tym celów LSR. Projekty
infrastrukturalne dofinansowane ze środków zewnętrznych wymagają
szczególnego
doświadczenia w zakresie
realizacji, monitoringu,
sprawozdawczości
i
rozliczania
operacji.
Realizacja
projektów
infrastrukturalnych jest istotna z punktu widzenia wdrażania LSR.
Preferuje się wnioskodawców gotowych do realizacji operacji. Gotowość do
realizacji operacji oznacza przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie
operacji wszystkich niezbędnych dokumentów, których uzyskanie wymaga
czasu i tak w przypadku robót budowlanych:
- prawomocne i ważne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne
na szczegółowe korzystanie z wód (dla potwierdzenia ważności pozwolenia na
budowę- jeśli data wydania jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia
wniosku- należy załączyć kopię stron dziennika budowy z dokonanym
ostatnim wpisem.) dla całego zakresu robót budowlanych wskazanych we
wniosku lub,
-zaświadczenia z właściwego organu administracyjnego o przyjęciu bez
sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych dla pełnego zakresu projektu lub,
- pisma właściwego organu administracyjnego o niewniesieniu uwag do
zgłoszenia,
- w przypadku gdy planowane inwestycje nie wymagają uzyskania w/w
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PUNKTACJA

Wnioskodawca
posiada
doświadczenie w
realizacji projektów
dofinansowanych ze
źródeł
zewnętrznych:

ŹRÓDŁO
WERYFIKACJI

kopia umowy o
dofinansowanie
projektu

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Wnioskodawca
złożył wskazane
dokumenty w
ramach naboru:
5
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

weryfikacja
wniosku
przeprowadzona
przez pracownika
LGD w zakresie
dołączenia
wskazanych w
opisie/uzasadnieni
u dokumentów
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dokumentów pisma właściwego organu administacyjnego, że dana
inwestycja/zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
robót budowlanych.
W przypadku zakupu produktów i usług:
- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili,
wydruków z Internetu, stron katalogów itp.) i/lub kosztorys
Jeśli z odrębnych przepisów wynika konieczność uzyskania decyzji
środowiskowej:
- ostateczna decyzja środowiskowa
Dokumenty muszą być podpisane, zaparafowane lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie
pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną przez LGD.

WPŁYW
OPERACJI NA
STAN
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I
ZMIANY
KLIMATYCZNE

Uzasadnienie:
Kryterium jest istotne z punktu widzenia efektywnego wdrażania LSR.
Operacje posiadające dokumentacje, której uzyskanie wymaga czasu mają
większe szanse na uzyskanie dofinansowania i uporanie się ze złożeniem
ewentualnych uzupełnień w UMWP, co ma istotne znaczenie dla
harmonogramu wdrażania LSR.
Kryterium preferuje operacje, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy
ochrony środowiska lub klimatu tj. inwestycje w rozwiązania techniczne,
obiekty, instalacje, środki trwałe, wpływające na oszczędność energii, wody,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, produkcji odpadów, poziomu hałasu np.
odnawialne źródła energii, czy wymiana starego sprzętu na nowy zużywający
mniej energii, paliwa
Uzasadnienie:
Realizacja operacji pro środowiskowych wynika wprost z celów LSR oraz
celów PROW 2014 – 2020. Ochrona środowiska szczególnie w zakresie
powietrza i wody, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii oraz
przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga szczególnego preferowania
operacji stosujących tego typu rozwiązania.
Preferowane są operacje, wykorzystujące zasoby kulturalno – społeczne,
historyczne lub przyrodnicze obszaru LGD. Oznacza to, że wnioskodawca

5

Operacja
przewiduje
działania związane
z poprawą stanu
środowiska
naturalnego i
zmiany klimatu:
a) TAK –
1pkt.
b) NIE – 0 pkt.

Uzasadnienie we
wniosku o
dofinansowanie,
oświadczenie
wnioskodawcy,
koszty we
wniosku
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WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW
LOKALNYCH
OBSZARU LGD

INNOWACYJNOŚĆ
OPERACJI

musi wykazać powiązanie swojego pomysłu (bazowanie lub związek) i jego
realizację na:
a) walorach przyrodniczych (stawy, jeziora, morze, rezerwaty, obszar
Natura 2000, położenie obszaru, wpływ operacji na zagospodarowanie
terenu, promocja waloru, etc.),
b) kulturalno - społeczne (obrzędy, język regionalny, kuchnia
regionalna, tradycja, produkt lokalny, twórczość lokalna, miejsca kultury
lokalnej, promocja waloru, wzmocnienie więzi społecznych, aktywizacja
społeczności lokalnych),
c) historycznych (zabytki, wydarzenia historyczne, tradycja, nawiązanie
do historii regionu w operacji, rzemiosło, promocja waloru).
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej informacji
o wykorzystywaniu zasobów lokalnych w operacji.
Uzasadnienie:
Realizowane operacje muszą bezpośrednio wynikać z lokalnych uwarunkowań
zarówno przyrodniczo – przestrzennych oraz kulturalnych, historycznych i
społecznych. Rozwój lokalny odnosi się wprost do lokalnych zasobów rozwoju
oraz angażuje społeczność lokalną.
Preferowane są operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana
jest jako:
- dostarczenie na rynek usługi lub produktu
- i/lub zrealizowanie inwestycji
- i/lub nowatorskie wykorzystanie lub zmobilizowanie lokalnych zasobów
kulturowo- społecznych, przyrodniczych lub historycznych
- i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia
usługi/komunikacji
i/lub rozwój nowych rynków zbytu
- i/lub nowego procesu, sposobu organizacji lub zarządzania
dotychczas nie znanych / nie stosowanych na obszarze LSR.
Uzasadnienie:
Premiowanie innowacyjnych operacji wynika z potrzeby stosowania nowych
rozwiązań na obszarze LGD zarówno w sferze rozwiązań infrastrukturalnych i
lepszego oraz ciekawego wykorzystania lokalnych walorów i zasobów ludzkich

Operacja:
a) wykorzystu
je jeden zasób
lokalny –
0 pkt.
3
b) wykorzystu
je
przynajmniej
2 zasoby
lokalne –
1 pkt.

Operacja jest
innowacyjna na
obszarze LGD:
5
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Opis operacji,
wniosek o
dofinansowanie
operacji

Uzasadnienie w
opisie operacji
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WPŁYW
REALIZACJI
OPERACJI NA
PROMOCJĘ LSR I
LGD

w procesie rozwoju.
Preferowane są operacje, które przyczyniają się do promocji LSR i LGD
poprzez: oznaczenie w widocznym miejscu przedmiotu operacji tabliczką lub
naklejką informującą o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale
LGD. Gdy nie ma możliwości oznaczenia przedmiotu operacji informacją o
dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2010 w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, stosowna tabliczka
powinna znaleźć się w eksponowanym miejscu w siedzibie Wnioskodawcy lub
na jego stronie internetowej i zawierać co najmniej tytuł lub zakres
dofinansowanej operacji.

Operacja
przyczynia się do
promocji LSR i
LGD:
2
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Uzasadnienie:
Promocja LSR poprzez realizowane operacje wnioskodawców jest
podstawowym źródłem informacji dla społeczności lokalnej o działalności
LGD i realizowaniu LSR. Dodatkowym atutem stosowania informacji o źródle
finansowania przedsięwzięć jest pozytywne postrzeganie działalności LGD
oraz promuje PROW 2014 – 2020.
Preferowani są wnioskodawcy biorący udział w szkoleniach organizowanych
przez LGD w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach
naboru operacji do dofinansowania.
AKTYWNOŚĆ
WNIOSKODAWCY

MIEJSCE
REALIZACJI
OPERACJI

Uzasadnienie:
Efektywna realizacja LSR opiera się na jakości składanych w ramach naborów
dokumentach aplikacyjnych. Aktywność wnioskodawcy w zakresie
pozyskiwania wiedzy odnośnie warunków przyznania pomocy (uczestnictwo w
szkoleniach organizowanych przez LGD) będzie dodatkowo premiowana.
Preferowane są operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez
mniej niż 5 000 mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalana jest na dzień 31
grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
Uzasadnienie:
Punktowanie operacji realizowanych w miejscowościach poniżej 5 tys.
mieszkańców przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców tych
miejscowości. Jakość infrastruktury w mniejszych miejscowościach jest
jakościowo gorsza niż w dużych wsiach. Realizacja inwestycji w mniejszych

Opis operacji
przedstawiony
przez
wnioskodawcę

5

Wnioskodawca
uczestniczył w
szkoleniu
organizowanym
przez LGD:

10

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.
Projekt realizowany
jest w
miejscowości
zamieszkałej przez
mniej niż 5000
mieszkańców:
a) TAK – 1 pkt.

Dokumentacja
LGD (listy
obecności ze
spotkań, szkoleń)

Zaświadczenie
Wójta Gminy
określające liczbę
mieszkańców
miejscowości w
której będzie
realizowana
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ośrodkach wiejskich pozwoli na wyrównywanie poziomów rozwojowych
b) NIE – 0 pkt.
miejscowości wewnątrz LGD.
Maksymalna liczba punktów 45 punktów
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny 25 punktów

operacja

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż dla działań z zakresu
„Wzmocnienie kapitału społecznego i promocja obszaru oraz zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo – historycznych, w tym
tradycji regionalnych” (Przedsięwzięcia : 1.2.2, 2.1.1 i 2.2.2)
KRYTERIUM

OPIS

WAGA

Preferowani są wnioskodawcy mający doświadczenie w aplikowaniu i
realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych na kwotę
minimum 5 000,00 złotych dofinansowania. Doświadczenie dotyczy środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub środków krajowych.
DOŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY

PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU DO
REALIZACJI

Uzasadnienie:
Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów gwarantuje
skuteczną realizację operacji a w związku z tym celów LSR. Projekty
dofinansowane ze środków zewnętrznych wymagają szczególnego
doświadczenia w zakresie realizacji, monitoringu, sprawozdawczości i
rozliczania operacji.
Preferuje się wnioskodawców gotowych do realizacji operacji. Gotowość do
realizacji operacji oznacza przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie
operacji wszystkich niezbędnych dokumentów, których uzyskanie wymaga
czasu i tak w przypadku robót budowlanych:
- prawomocne i ważne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne
na szczegółowe korzystanie z wód (dla potwierdzenia ważności pozwolenia
na budowę- jeśli data wydania jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia
wniosku- należy załączyć kopię stron dziennika budowy z dokonanym
ostatnim wpisem.) dla całego zakresu robót budowlanych wskazanych we
wniosku lub,
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PUNKTACJA

ŹRÓDŁO
WERYFIKACJI

Wnioskodawca
posiada
doświadczenie w
realizacji projektów
dofinansowanych
ze źródeł
zewnętrznych:

kopia umowy o
dofinansowanie
projektu

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.
Wnioskodawca
złożył wskazane
dokumenty w
ramach naboru:
5
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

weryfikacja
wniosku
przeprowadzona
przez pracownika
LGD w zakresie
dołączenia
wskazanych w
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-zaświadczenia z właściwego organu administracyjnego o przyjęciu bez
sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych dla pełnego zakresu projektu lub,
- pisma właściwego organu administracyjnego o niewniesieniu uwag do
zgłoszenia,
- w przypadku gdy planowane inwestycje nie wymagają uzyskania w/w
dokumentów pisma właściwego organu administacyjnego, że dana
inwestycja/zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
robót budowlanych.
W przypadku zakupu produktów i usług:
- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili,
wydruków z Internetu, stron katalogów itp.) i/lub kosztorys
Dokumenty muszą być podpisane, zaparafowane lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o
przyznanie pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną przez LGD.

opisie/uzasadnieni
u dokumentów

Uzasadnienie:
Kryterium jest istotne z punktu widzenia efektywnego wdrażania LSR.
Operacje posiadające dokumentacje, której uzyskanie wymaga czasu mają
większe szanse na uzyskanie dofinansowania i uporanie się ze złożeniem
ewentualnych uzupełnień w UMWP, co ma istotne znaczenie dla
harmonogramu wdrażania LSR.
Preferowane są operacje o mniejszej kwocie dofinansowania.
WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA

WPŁYW
OPERACJI NA STAN

Uzasadnienie:
LGD zakłada wsparcie większej liczby podmiotów. Preferowanie mniejszej
kwoty dofinansowania spowoduje możliwość wsparcia większej ilości
wnioskodawców oraz realizacji większej liczby operacji w zakresie bardzo
istotnym z punktu widzenia realizacji LSR.
Kryterium preferuje operacje, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy
ochrony środowiska lub klimatu tj. inwestycje w rozwiązania techniczne,
obiekty, instalacje, środki trwałe, wpływające na oszczędność energii, wody,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, produkcji odpadów, poziomu hałasu np.
odnawialne źródła energii, czy wymiana starego sprzętu na nowy zużywający

10

Kwota
dofinansowania
wynosi:
a) do 50 tys.
zł –
1 pkt.
b) powyżej
50 tys. zł – 0
pkt.
Operacja
przewiduje
działania związane
z poprawą stanu
środowiska

wniosek, opis
operacji

uzasadnienie we
wniosku o
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ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I
ZMIANY
KLIMATYCZNE

WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW
LOKALNYCH
OBSZARU LGD

mniej energii, paliwa
i/lub przyczyniają się do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej na
temat przeciwdziałaniu zmianom środowiska i klimatu (kampanie
edukacyjne).
Uzasadnienie:
Realizacja operacji pro środowiskowych wynika wprost z celów LSR oraz
celów PROW 2014 – 2020. Ochrona środowiska szczególnie w zakresie
powietrza i wody, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii oraz
przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga szczególnego preferowania
operacji stosujących tego typu rozwiązania.
Preferowane są operacje, wykorzystujące zasoby kulturalno – społeczne,
historyczne lub przyrodnicze obszaru LGD. Oznacza to, że wnioskodawca
musi wykazać powiązanie swojego pomysłu (bazowanie lub związek) i jego
realizację na:
d) walorach przyrodniczych (stawy, jeziora, morze, rezerwaty, obszar
Natura 2000, położenie obszaru, wpływ operacji na zagospodarowanie
terenu, promocja waloru, etc.),
e) kulturalno - społeczne (obrzędy, język regionalny, kuchnia
regionalna, tradycja, produkt lokalny, twórczość lokalna, miejsca kultury,
promocja waloru),
f) historycznych (zabytki, wydarzenia historyczne, tradycja,
nawiązanie do historii regionu w operacji, rzemiosło, promocja waloru).
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej
informacji o wykorzystywaniu zasobów lokalnych w operacji.
Uzasadnienie:
Realizowane operacje muszą bezpośrednio wynikać z lokalnych
uwarunkowań zarówno przyrodniczo – przestrzennych oraz kulturalnych,
historycznych i społecznych. Rozwój lokalny odnosi się wprost do lokalnych
zasobów rozwoju oraz angażuje społeczność lokalną.
Preferowane są operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana
jest jako:
- dostarczenie na rynek usługi lub produktu
- i/lub zrealizowanie inwestycji

5

naturalnego i
zmiany klimatu:
a) TAK – 1 pkt.
b) NIE – 0 pkt.

dofinansowanie,
oświadczenie
wnioskodawcy,
koszty we
wniosku

Operacja:
a) wykorzystu
je jeden zasób
lokalny –
0 pkt.
3

b) wykorzystu
je przynajmniej
2 zasoby lokalne
–
1 pkt.

Operacja jest
innowacyjna na

opis operacji,
wniosek o
dofinansowanie
operacji
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INNOWACYJNOŚĆ
OPERACJI

WPŁYW
REALIZACJI
OPERACJI NA
PROMOCJĘ
OBSZARU LGD

- i/lub nowatorskie wykorzystanie lub zmobilizowanie lokalnych zasobów
kulturowo- społecznych, przyrodniczych lub historycznych
- i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia
usługi/komunikacji
i/lub rozwój nowych rynków zbytu
- i/lub nowego procesu, sposobu organizacji lub zarządzania
dotychczas nie znanych / nie stosowanych na obszarze LSR.
Uzasadnienie:
Premiowanie innowacyjnych operacji wynika z potrzeby stosowania nowych
rozwiązań na obszarze LGD zarówno w sferze rozwiązań infrastrukturalnych
i lepszego oraz ciekawego wykorzystania lokalnych walorów i zasobów
ludzkich w procesie rozwoju.
Preferowane są operacje, które przyczyniają się do promocji LSR i LGD
poprzez: oznaczenie w widocznym miejscu przedmiotu operacji tabliczką lub
naklejką informującą o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale
LGD. Gdy nie ma możliwości oznaczenia przedmiotu operacji informacją o
dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2010 w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, stosowna tabliczka
powinna znaleźć się w eksponowanym miejscu w siedzibie Wnioskodawcy
lub na jego stronie internetowej i zawierać co najmniej tytuł lub zakres
dofinansowanej operacji.

obszarze LGD:
5
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Operacja
przyczynia się do
promocji LGD:
2

Uzasadnienie:
Promocja LSR poprzez realizowane operacje wnioskodawców jest
podstawowym źródłem informacji dla społeczności lokalnej o działalności
LGD i realizowaniu LSR. Dodatkowym atutem stosowania informacji o
źródle finansowania przedsięwzięć jest pozytywne postrzeganie działalności
LGD oraz promuje PROW 2014 – 2020.
Preferowani są wnioskodawcy biorący udział w szkoleniach organizowanych
przez LGD w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach
naboru operacji do dofinansowania.
AKTYWNOŚĆ
WNIOSKODAWCY

5
Uzasadnienie:
Efektywna realizacja LSR opiera się na jakości składanych w ramach

uzasadnienie w
opisie operacji

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Wnioskodawca
uczestniczył w
szkoleniu
organizowanym
przez LGD:

opis operacji
przedstawiony
przez
wnioskodawcę

dokumentacja
LGD (listy
obecności ze
spotkań, szkoleń)
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naborów dokumentach aplikacyjnych. Aktywność wnioskodawcy w zakresie
pozyskiwania wiedzy odnośnie warunków przyznania pomocy (uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez LGD) będzie dodatkowo premiowana.

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.
Maksymalna liczba punktów 45 punktów
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny 28 punktów

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż do działania
„Rozwój działalności gospodarczej”
KRYTERIUM

OPIS

CHARAKTER
UTWORZONYCH
MIEJSC PRACY

Preferowani są wnioskodawcy deklarujący zatrudnienie osób z grup
defaworyzowanych na rynku pracy opisanych w LSR tj.:
- osób bezrobotnych w wieku 18-34 lat
- długotrwale bezrobotnych
- bezrobotnych płci żeńskiej
- bezrobotnych bez wykształcenia średniego
- bezrobotnych bez wykształcenia zawodowego
- niepełnosprawnych
- korzystających z pomocy społecznej
Uzasadnienie:
Wsparcie grup defaworyzowanych na rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla
zapisów LSR i jej realizacji. Grupy te muszą być wpierane w sposób
szczególny, tak aby w bezpośredni sposób objęte zostały wsparciem.
Zastosowane kryterium pozwoli na osiągnięcie założonych celów i
wskaźników w LSR związanych ze wsparciem grup defaworyzowanych na
rynku pracy.
Preferuje się wnioskodawców deklarujących utworzenie co najmniej dwóch
etatów w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (min. 2 etaty).

WAGA

15

PUNKTACJA
Wnioskodawca
deklaruje
zatrudnienie osób z
grup
defaworyzowanych
na rynku pracy
określonych w
LSR:
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Wnioskodawca
deklaruje
utworzenie więcej

ŹRÓDŁO
WERYFIKACJI

oświadczenie
wnioskodawcy,
treść wniosku,
opis operacji
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MIEJSCA PRACY

PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU DO
REALIZACJI

Uzasadnienie:
Zwiększenie zatrudnienia, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia na
obszarach wiejskich jest istotnym czynnikiem polityki krajowej oraz Unii
Europejskiej. Zachęcanie przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia
pozwoli na zmniejszenie ubóstwa i biedy, co przyczyni się bezpośrednio do
realizacji celów LSR.
Preferuje się wnioskodawców gotowych do realizacji operacji. Gotowość do
realizacji operacji oznacza przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie
operacji wszystkich niezbędnych dokumentów, których uzyskanie wymaga
czasu i tak w przypadku robót budowlanych:
- prawomocne i ważne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne
na szczegółowe korzystanie z wód (dla potwierdzenia ważności pozwolenia
na budowę- jeśli data wydania jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia
wniosku- należy załączyć kopię stron dziennika budowy z dokonanym
ostatnim wpisem.) dla całego zakresu robót budowlanych wskazanych we
wniosku lub,
-zaświadczenia z właściwego organu administracyjnego o przyjęciu bez
sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych dla pełnego zakresu projektu lub,
- pisma właściwego organu administracyjnego o niewniesieniu uwag do
zgłoszenia,
- w przypadku gdy planowane inwestycje nie wymagają uzyskania w/w
dokumentów pisma właściwego organu administacyjnego, że dana
inwestycja/zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
robót budowlanych.
W przypadku zakupu produktów i usług:
- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili,
wydruków z Internetu, stron katalogów itp.) i/lub kosztorys
Jeśli z odrębnych przepisów wynika konieczność uzyskania decyzji
środowiskowej:
- ostateczna decyzja środowiskowa
Dokumenty muszą być podpisane, zaparafowane lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o
przyznanie pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną przez LGD.

5

5

niż jednego miejsca
pracy w
przeliczeniu na
pełne etaty
średnioroczne (min.
2 etaty):
a) TAK – 1 pkt.
b) NIE – 0 pkt.
Wnioskodawca
złożył wskazane
dokumenty w
ramach naboru:
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

oświadczenie
wnioskodawcy,
treść wniosku,
opis operacji

weryfikacja
wniosku
przeprowadzona
przez pracownika
LGD w zakresie
dołączenia
wskazanych w
opisie/uzasadnieni
u dokumentów
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Uzasadnienie:
Kryterium jest istotne z punktu widzenia efektywnego wdrażania LSR.
Operacje posiadające dokumentacje, której uzyskanie wymaga czasu mają
większe szanse na uzyskanie dofinansowania i uporanie się ze złożeniem
ewentualnych uzupełnień w UMWP, co ma istotne znaczenie dla
harmonogramu wdrażania LSR.
Preferowane są podmioty wnioskujące o mniejszy procent dofinansowania
niż 60% kosztów kwalifikowanych.
INTENSYWNOŚĆ
POMOCY

WPŁYW
OPERACJI NA STAN
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I
ZMIANY
KLIMATYCZNE

FUNKCJONOWANIE

Uzasadnienie:
Wnioskodawcy oferujący większy udział środków własnych w ramach
operacji zwiększają pulę środków w ramach LSR dla innych podmiotów
istotnych dla realizacji strategii.

3

Kryterium preferuje operacje, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy
ochrony środowiska lub klimatu tj. inwestycje w rozwiązania techniczne,
obiekty, instalacje, środki trwałe, wpływające na oszczędność energii, wody,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, produkcji odpadów, poziomu hałasu np.
odnawialne źródła energii, czy wymiana starego sprzętu na nowy zużywający
mniej energii, paliwa
5
Uzasadnienie:
Realizacja operacji pro środowiskowych wynika wprost z celów LSR oraz
celów PROW 2014 – 2020. Ochrona środowiska szczególnie w zakresie
powietrza i wody, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii oraz
przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga szczególnego preferowania
operacji stosujących tego typu rozwiązania.
Preferowani są wnioskodawcy doświadczeni w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów
zawieszenia działalności.
Uzasadnienie:

10

Dofinansowanie
wynosi:
a) od 60% do
70% kosztów
kwalifik.
– 0 pkt.
b) mniej niż
60% kosztów
kwalifik.
– 1 pkt.
Operacja
przewiduje
działania związane
z poprawą stanu
środowiska
naturalnego i
zmiany klimatu:
a) TAK – 1 pkt.
b) NIE – 0 pkt.

Wnioskodawca
prowadzi
pozarolniczą
działalność
gospodarczą:

Wniosek o
dofinansowanie
operacji

Uzasadnienie we
wniosku o
dofinansowanie,
oświadczenie
wnioskodawcy,
koszty we
wniosku

CEIGD/KRS
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FIRMY NA RYNKU

Doświadczenie i ugruntowana pozycja na rynku każdego przedsiębiorstwa to
gwarancja efektywnej realizacji podjętych działań. Dla wdrażania LSR
bardzo istotnym czynnikiem jest jakość zarówno wdrażanych operacji jak i
samych wdrażających. Dłuższe prowadzenie firmy daje większą gwarancję
realizacji podjętych zobowiązań projektowych.

a) 2 lata – 0
pkt.
b) powyżej 2
lat – 1 pkt.

Preferowani są wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na
obszarze gmin Wejherowo lub Gniewino od co najmniej roku przed
złożeniem wniosku o przyznanie pomocy

DZIAŁALNOŚĆ NA
OBSZARZE LGD

Uzasadnienie:
Zależy nam aby dofinansowanie trafiało do firm, które faktycznie prowadzą
działalność na naszym obszarze, a nie sztucznie stworzyli warunki do
uzyskania pomocy przenosząc siedzibę lub otwierając filę na obszarze LGD.

5

Wnioskodawca
prowadzi
pozarolniczą
działalność
gospodarczą
na
obszarze
LGD
Bursztynowy
Pasaż:

CEIGD/KRS

a) mniej niż rok- 0
pkt.
b) co najmniej rok1 pkt

INNOWACYJNOŚĆ
OPERACJI

Preferowane są operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana
jest jako:
- dostarczenie na rynek usługi lub produktu
- i/lub zrealizowanie inwestycji
- i/lub nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowospołecznych, przyrodniczych lub historycznych
- i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia
usługi/komunikacji
i/lub rozwój nowych rynków zbytu
- i/lub nowego procesu, sposobu organizacji lub zarządzania
dotychczas nie znanych / nie stosowanych na obszarze LSR.
Uzasadnienie:
Promowanie innowacyjności, poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i
koncepcji w działalności przedsiębiorstw na obszarach wiejskich prowadzić
będzie do zwiększenia konkurencyjności lokalnych firm. Innowacje prowadzą

Operacja jest
innowacyjna na
obszarze LGD:
5

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Uzasadnienie w
opisie operacji
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WPŁYW
REALIZACJI
OPERACJI NA
PROMOCJĘ LSR I
LGD

do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii oraz zwiększenia
efektywności. Innowacyjność to też lepsze oraz ciekawsze wykorzystanie
lokalnych walorów i zasobów ludzkich do prowadzenia działalności.
Preferowane są operacje, które przyczyniają się do promocji LSR i LGD
poprzez: oznaczenie w widocznym miejscu przedmiotu operacji tabliczką lub
naklejką informującą o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale
LGD. Gdy nie ma możliwości oznaczenia przedmiotu operacji informacją o
dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2010 w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, stosowna tabliczka
powinna znaleźć się w eksponowanym miejscu w siedzibie firmy lub na jego
stronie internetowej i zawierać co najmniej tytuł lub zakres dofinansowanej
operacji.

Operacja
przyczynia się do
promocji LSR i
LGD:

AKTYWNOŚĆ
WNIOSKODAWCY

Uzasadnienie:
Efektywna realizacja LSR opiera się na jakości składanych w ramach
naborów dokumentach aplikacyjnych. Aktywność wnioskodawcy w zakresie
pozyskiwania wiedzy odnośnie warunków przyznania pomocy (uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez LGD) będzie dodatkowo premiowana.

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

2

Uzasadnienie:
Promocja LSR poprzez realizowane operacje wnioskodawców jest
podstawowym źródłem informacji dla społeczności lokalnej o działalności
LGD i realizowaniu LSR. Dodatkowym atutem stosowania informacji o
źródle finansowania przedsięwzięć jest pozytywne postrzeganie działalności
LGD oraz promuje PROW 2014 – 2020.
Preferowani są wnioskodawcy biorący udział w szkoleniach organizowanych
przez LGD w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach
naboru operacji do dofinansowania.
5

Opis operacji
przedstawiony
przez
wnioskodawcę

Wnioskodawca
uczestniczył w
szkoleniu
organizowanym
przez LGD:

Maksymalna liczba punktów 60
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny 30

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Dokumentacja
LGD (listy
obecności ze
spotkań, szkoleń)
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż do działania
„Podejmowanie działalności gospodarczej”
KRYTERIUM

CHARAKTER
WNIOSKODAWCY

OPIS
Preferowani są wnioskodawcy wskazani w LSR jako grupy defaworyzowane
na rynku pracy tj.:
- osoby bezrobotne w wieku 18-34 lat
- długotrwale bezrobotne
- bezrobotne płci żeńskiej
- bezrobotne bez wykształcenia średniego
- bezrobotne bez wykształcenia zawodowego
- niepełnosprawne
- korzystające z pomocy społecznej

WAGA

Wnioskodawca
zalicza się do grupy
defaworyzowanej
na rynku pracy
określonej w LSR:
15

Uzasadnienie:
Zwiększenie zatrudnienia, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia na
obszarach wiejskich jest istotnym czynnikiem polityki krajowej oraz Unii
Europejskiej. Zachęcanie przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia
pozwoli na zmniejszenie ubóstwa i biedy, co przyczyni się bezpośrednio do
realizacji celów LSR.
Preferuje się wnioskodawców gotowych do realizacji operacji. Gotowość do

ŹRÓDŁO
WERYFIKACJI
zaświadczenie z
PUP, GOPS,
PCPR
kopia dowodu
osobistego

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Uzasadnienie:
Wsparcie grup defaworyzowanych na rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla
zapisów LSR i jej realizacji. Grupy te muszą być wpierane w sposób
szczególny, tak aby w bezpośredni sposób objęte zostały wsparciem.
Zastosowane kryterium pozwoli na osiągnięcie założonych celów i
wskaźników w LSR związanych ze wsparciem grup defaworyzowanych na
rynku pracy.
Preferuje się wnioskodawców deklarujących utworzenie co najmniej dwóch
etatów (w tym samo zatrudnienie) w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne (min. 2 etaty).

MIEJSCA PRACY

PUNKTACJA

3

Wnioskodawca
deklaruje
utworzenie więcej
niż jednego miejsca
pracy w
przeliczeniu na
pełne etaty
średnioroczne (min.
2 etaty):
a) TAK – 1 pkt.
b) NIE – 0 pkt.

oświadczenie
wnioskodawcy,
treść wniosku,
opis operacji
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PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU DO
REALIZACJI

KWALIFIKACJE
WNIOSKODAWCY

WPŁYW
OPERACJI NA STAN
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I
ZMIANY

realizacji operacji oznacza przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie
operacji wszystkich niezbędnych dokumentów, których uzyskanie wymaga
czasu i tak w przypadku robót budowlanych:
- kosztorys inwestorski
W przypadku zakupu produktów i usług:
- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili,
wydruków z Internetu, stron katalogów itp.)
Dokumenty muszą być podpisane, zaparafowane lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o
przyznanie pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną przez LGD.

5

Wnioskodawca
złożył wskazane
dokumenty
niezbędne do
otrzymania
dofinansowania w
ramach naboru:
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Uzasadnienie:
Kryterium jest istotne z punktu widzenia efektywnego wdrażania LSR.
Operacje posiadające dokumentacje, której uzyskanie wymaga czasu mają
większe szanse na uzyskanie dofinansowania i uporanie się ze złożeniem
ewentualnych uzupełnień w UMWP, co ma istotne znaczenie dla
harmonogramu wdrażania LSR.
Preferowani są wnioskodawcy posiadający kwalifikacje zbieżne z planowaną
działalnością gospodarczą.
Za kwalifikacje uznaje się doświadczenie zawodowe (min. roczne)
lub odpowiednie wykształcenie (w tym kursy, szkolenia, itp.)

Wnioskodawca
posiada
odpowiednie
kwalifikacje:
10
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Uzasadnienie:
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kwalifikacji zawodowych
lub wykształcenia adekwatnego do podejmowanej działalności. Odpowiednie
doświadczenie lub wykształcenie wnioskodawcy pozwoli na efektywne
kierowanie pomocy oraz daje gwarancję utrzymania się firmy na rynku.
Kryterium preferuje operacje, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy
ochrony środowiska lub klimatu tj. inwestycje w rozwiązania techniczne,
obiekty, instalacje, środki trwałe, wpływające na oszczędność energii, wody,
paliwa, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, produkcji odpadów , poziomu
hałasu np. odnawialne źródła energii.
Uzasadnienie:
Realizacja operacji pro środowiskowych wynika wprost z celów LSR oraz

5

Operacja
przewiduje
działania związane
z poprawą stanu
środowiska
naturalnego i
zmiany klimatu:
a) TAK – 1 pkt.

weryfikacja
wniosku
przeprowadzona
przez pracownika
LGD w zakresie
dołączenia
wskazanych w
opisie/uzasadnieni
u dokumentów

Dokumenty
potwierdzające
wykształcenie lub
doświadczenie
zawodowe

Uzasadnienie we
wniosku o
dofinansowanie,
oświadczenie
wnioskodawcy,
koszty we
wniosku
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KLIMATYCZNE

INNOWACYJNOŚĆ
OPERACJI

WPŁYW
REALIZACJI
OPERACJI NA
PROMOCJĘ LSR I
LGD

celów PROW 2014 – 2020. Ochrona środowiska szczególnie w zakresie
powietrza i wody, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii oraz
przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga szczególnego preferowania
operacji stosujących tego typu rozwiązania.
Preferowane są operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana
jest jako:
- dostarczenie na rynek usługi lub produktu
- i/lub zrealizowanie inwestycji
- i/lub nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowospołecznych, przyrodniczych lub historycznych
- i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia
usługi/komunikacji
i/lub rozwój nowych rynków zbytu
- i/lub nowego procesu, sposobu organizacji lub zarządzania
dotychczas nie znanych / nie stosowanych na obszarze LSR.
Uzasadnienie:
Promowanie innowacyjności, poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i
koncepcji w działalności przedsiębiorstw na obszarach wiejskich prowadzić
będzie do zwiększenia konkurencyjności lokalnych firm. Innowacje prowadzą
do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii oraz zwiększenia
efektywności. Innowacyjność to też lepsze oraz ciekawsze wykorzystanie
lokalnych walorów i zasobów ludzkich do prowadzenia działalności.
Preferowane są operacje, które przyczyniają się do promocji LSR i LGD
poprzez: oznaczenie w widocznym miejscu przedmiotu operacji tabliczką lub
naklejką informującą o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale
LGD. Gdy nie ma możliwości oznaczenia przedmiotu operacji informacją o
dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2010 w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, stosowna tabliczka
powinna znaleźć się w eksponowanym miejscu w siedzibie firmy lub na jego
stronie internetowej i zawierać co najmniej tytuł lub zakres dofinansowanej
operacji.
Uzasadnienie:
Promocja LSR

poprzez

realizowane

operacje

wnioskodawców

jest

b) NIE – 0 pkt.

5

Operacja jest
innowacyjna na
obszarze LGD:
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

Uzasadnienie w
opisie operacji

Operacja
przyczynia się do
promocji LSR i
LGD:

Opis operacji
przedstawiony
przez
wnioskodawcę

2
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.
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podstawowym źródłem informacji dla społeczności lokalnej o działalności
LGD i realizowaniu LSR. Dodatkowym atutem stosowania informacji o
źródle finansowania przedsięwzięć jest pozytywne postrzeganie działalności
LGD oraz promuje PROW 2014 – 2020.
Preferowani są wnioskodawcy biorący udział w szkoleniach organizowanych
przez LGD w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach
naboru operacji do dofinansowania.
AKTYWNOŚĆ
WNIOSKODAWCY

Uzasadnienie:
Efektywna realizacja LSR opiera się na jakości składanych w ramach
naborów dokumentach aplikacyjnych. Aktywność wnioskodawcy w zakresie
pozyskiwania wiedzy odnośnie warunków przyznania pomocy (uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez LGD) będzie dodatkowo premiowana.

5

Wnioskodawca
uczestniczył w
szkoleniu
organizowanym
przez LGD:

Dokumentacja
LGD (listy
obecności ze
spotkań, szkoleń)

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.
Maksymalna liczba punktów 50 punktów
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny 27 punktów

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż
dla Operacji Własnych w ramach przedsięwzięcia: 1.1.4 Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych i innowacyjnych
rozwiązań w zakresie produkcji spożywczej
KRYTERIUM

OPIS

WAGA

DOŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY

Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z co najmniej z
jednym podmiotem

5

Uzasadnienie;
Odpowiednie doświadczenie wnioskodawcy pozwoli na efektywne kierowanie
pomocy oraz daje gwarancję sprawnej realizacji projektu i jego trwałości.

PUNKTACJA
Wnioskodawca
posiada
doświadczenie
w zakresie
współpracy:
a) TAK- 1 pkt
b) NIE- 0 pkt

ŹRÓDŁO
WERYFIKACJI
Porozumienie o
współpracy,
umowa
współpracy itp.
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W projekcie wezmą udział przedstawiciele co najmniej dwóch sektorów:
społecznego, gospodarczego lub publicznego

ZINTEGROWANY
CHARAKTER
PROJEKTU

Uzasadnienie:
Zależy nam na nawiązaniu współpracy podmiotów mających podobne cele ,
a pochodzących z różnych sektorów. Jest to zbieżne z ideą wdrażania
podejścia RLKS.

10

W projekcie
wezmą udział
przedstawiciele
co najmniej
dwóch
sektorów

Weryfikacja
wniosku

a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0
pkt.

PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU DO
REALIZACJI

LICZBA
PODMIOTÓW,
KTÓRE WEZMĄ
UDZIAL W
PROJEKCIE

Preferuje się wnioskodawców gotowych do realizacji operacji. Gotowość do
realizacji operacji oznacza przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie
operacji wszystkich niezbędnych dokumentów, których uzyskanie wymaga
czasu i tak:
W przypadku zakupu produktów i usług:
- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili,
wydruków z Internetu, stron katalogów itp.)
Dokumenty muszą być podpisane, zaparafowane lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o
przyznanie pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną przez LGD.
Uzasadnienie:
Kryterium jest istotne z punktu widzenia efektywnego wdrażania LSR.
Operacje posiadające dokumentacje, której uzyskanie wymaga czasu mają
większe szanse na uzyskanie dofinansowania i uporanie się ze złożeniem
ewentualnych uzupełnień w UMWP, co ma istotne znaczenie dla
harmonogramu wdrażania LSR.
Preferuje się wnioskodawców, którzy zadeklarują współpraca z jak
największą liczbą podmiotów z branży turystycznej i produkcji spożywczej,
nie tylko przedsiębiorców, ale również szkół zawodowych, ośrodków
naukowych, NGO. Poprzez deklarację współpracy rozumie się podpisanie
porozumień, listów intencyjnych z zainteresowanymi podmiotami.
Uzasadnienie:

5

Wnioskodawca
złożył oferty dla
wszystkich pozycji
budżetu
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0 pkt.

5

W projekcie
weźmie udział:
a) mniej niż 5
partnerów- 0 pkt
b) co najmniej 5
partnerów- 1 pkt

weryfikacja
wniosku
przeprowadzona
przez pracownika
LGD w zakresie
dołączenia
wskazanych w
opisie/uzasadnieni
u dokumentów

Deklaracje
współpracy
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Zaangażowanie jak największej liczby parterów wpłynie na efektywniejsze
wykorzystanie środków i być może zachęci w przyszłości kolejne podmioty do
przyłączenia się do partnerstwa
PROMOCJA
PROJEKTU

Informacja o utworzeniu sieci współpracy oraz o jej finansowaniu w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” ukaże się
za pośrednictwem co najmniej dwóch spośród wymienionych mediów:
- na stronach internetowych i funpagach wszystkich partnerów (jeśli
posiadają)
- na stronach internetowych gmin Wejherowo i Gniewino
- w biuletynach gminnych
- w innych mediach

2

Wnioskodawca
skorzysta z co
najmniej dwóch
form promocji

Weryfikacja
wniosku/opis
operacji

a) TAK – 1 pkt.
b) NIE – 0 pkt.

Uzasadnienie:
Aby współpraca była efektywna i mogła się rozwijać niezbędna jest jak
najszersza jej promocja.
TRWAŁOŚĆ
PROJEKTU

Wnioskodawca zadeklaruje kontynuację projektu po zakończeniu realizacji
operacji i otrzymania płatności końcowej.
Uzasadnienie:
Rozwój obszarów wiejskich, aby być skuteczny musi być działaniem
długofalowym. Skuteczność i trwałość projektu może wpłynąć na podjęcie
podobnych działań przez podmioty z innych branż.

3

Wnioskodawca
deklaruje
kontynuację
projektu przez co
najmniej 5 lat po
wypłacie płatności
końcowej

a) TAK-1 pkt
b) NIE- 0 pkt
Maksymalna liczba punktów 30 punktów
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny 15 punktów

Weryfikacja
wniosku/opis
operacji
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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych na obszarze LGD Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż
dla Operacji Własnych w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom
klimatu
KRYTERIUM

OPIS

DOŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY

Preferowani są wnioskodawcy korzystający w przeszłości z dofinansowania
ze środków publicznych przy realizacji projektów edukacyjnych (fundusze
unijne lub krajowe) na łączną sumę dofinansowania co najmniej 20 000,00 zł
lub którzy zrealizowali przynajmniej 3 przedsięwzięcia o charakterze
podobnym tematycznie do zakresu Operacji Własnej lub realizowali inne
kampanie edukacyjne .

PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU DO
REALIZACJI

Uzasadnienie:
Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów gwarantuje
skuteczną realizację operacji a w związku z tym celów LSR. Projekty
dofinansowane ze środków zewnętrznych wymagają szczególnego
doświadczenia w zakresie realizacji, monitoringu, sprawozdawczości i
rozliczania operacji. Z kolei doświadczenie wykonawcy w zakresie
tematycznym Operacji Własnej daje gwarancję efektywnej realizacji
przedsięwzięcia i celów LSR
Preferuje się wnioskodawców gotowych do realizacji operacji. Gotowość do
realizacji operacji oznacza przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie
operacji wszystkich niezbędnych dokumentów, których uzyskanie wymaga
czasu i tak:
W przypadku zakupu produktów:
- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili,
wydruków z Internetu, stron katalogów itp.)
W przypadku zakupu usług:
- po dwie oferty potwierdzające rozeznanie cenowe lub merytoryczne dla
wskazanej ceny usługi

WAGA

8

5

PUNKTACJA
Wnioskodawca
posiada
doświadczenie w
realizacji projektów
dofinansowanych
ze źródeł
zewnętrznych lub
doświadczenie w
realizacji
podobnych
projektów:
c) TAK – 1
pkt.
d) NIE – 0
pkt.
Wnioskodawca
złożył oferty dla
wszystkich pozycji
budżetu
a) TAK – 1
pkt.
b) NIE – 0 pkt.

ŹRÓDŁO
WERYFIKACJI

kopia umowy o
dofinansowanie
projektu,
sprawozdanie z
realizacji
projektu, zdjęcia

weryfikacja
wniosku
przeprowadzona
przez pracownika
LGD w zakresie
dołączenia
wskazanych w
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Dokumenty muszą być podpisane, zaparafowane lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o
przyznanie pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną przez LGD.

LICZBA
ODBIORCÓW DO
KTÓRYCH
WNIOSKODAWCA
DOTRZE Z
KAMPANIĄ
EDUKACYJNĄ

WPŁYW
REALIZACJI
OPERACJI NA
PROMOCJĘ LSR I
LGD

Uzasadnienie:
Kryterium jest istotne z punktu widzenia efektywnego wdrażania LSR.
Operacje posiadające dokumentacje, której uzyskanie wymaga czasu mają
większe szanse na uzyskanie dofinansowania i uporanie się ze złożeniem
ewentualnych uzupełnień w UMWP, co ma istotne znaczenie dla
harmonogramu wdrażania LSR.
Preferuje się wnioskodawców, którzy dotrą do jak największej liczby
mieszkańców obszaru objętego LSR.

opisie/uzasadnieni
u dokumentów

5

a) mniej niż 1000
odbiorców- 0 pkt
b) co najmniej 1000
odbiorców- 1 pkt

Uzasadnienie:
Celem kampanii edukacyjnych jest uświadamianie odbiorców o zagrożeniach
współczesnego świata albo przekazywanie wiedzy o rzeczach istotnych a
często pomijanych w szkołach lub traktowanych marginalnie. Dlatego zależy
nam aby kampania edukacyjna związana z ochroną środowiska i
przeciwdziałaniem zmianom klimatu dotarła do jak największej liczby
adresatów.
Preferowane są operacje, które przyczyniają się do promocji LSR i LGD
poprzez informowanie uczestników kampanii o realizacji przedsięwzięcia w
ramach LSR i udziale LGD. Na informowanie składać się powinno co
najmniej oznaczenie miejsca realizacji kampanii plakatem/rollupem/ulotkami
itp. oraz informacja słowna. Promocja graficzna musi być zgodna z Księgą
Wizualizacji Znaku PROW na lata 2014-2020.
Uzasadnienie:
Promocja LSR poprzez realizowane operacje wnioskodawców jest
podstawowym źródłem informacji dla społeczności lokalnej o działalności
LGD i realizowaniu LSR. Dodatkowym atutem stosowania informacji o

Kampania trafia do:

Operacja
przyczynia się do
promocji LSR i
LGD:
2
c) TAK – 1
pkt.
d) NIE – 0
pkt.

Weryfikacja
wniosku

Opis operacji
przedstawiony
przez
wnioskodawcę
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źródle finansowania przedsięwzięć jest pozytywne postrzeganie działalności
LGD oraz promuje PROW 2014 – 2020.
Maksymalna liczba punktów 20 punktów
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny 10 punktów

