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Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
Przedsięwzięcie 3.1.2: Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian
klimatycznych i innowacji
Źródło finansowania: EFRROW
L.p
1
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KRYTERIUM
Grupy docelowe

Metody podnoszenia wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony
środowiska, zmian klimatycznych i innowacji

OPIS
LGD preferuje operacje, w których zakłada
większy udział osób z grup defaworyzowanych
określonych w LSR w grupie uczestników:
1) przedstawiciele grupy defaworyzowanej
stanowią mniej niż 60% uczestników
operacji
2) przedstawiciele grupy defaworyzowanej
stanowią pomiędzy 60 a 85 % uczestników
operacji
3) przedstawiciele grupy defaworyzowanej
stanowią powyżej 86% uczestników
operacji
LGD preferuje operacje wykorzystujące większą
liczbę metod podnoszących wiedzę mieszkańców
w zakresie ochrony środowiska, zmian
klimatycznych i innowacji:

LICZBA PUNKTÓW
1) 1 pkt.
2) 3 pkt.
3) 10 pkt.

SPOSÓB WERYFIKACJI
Kryterium weryfikowane
w oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu, kartę
informacyjną operacji.

1) 1 pkt.
2) 3 pkt.
3) 4 pkt.

Kryterium weryfikowane
w oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu, kartę
informacyjną operacji.

1) 2 pkt.
2) 2 pkt.

Kryterium weryfikowane
w oparciu o treść
wniosku o

1) 2 różne metody
2) 3 różne metody
3) 4 różne metody i więcej
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Zakres operacji

Za metody podnoszenia wiedzy mieszkańców
LGD uznaje m.in. szkolenia, konferencje,
warsztaty, konkursy edukacyjne, plenerowe
spacery, itp.
LGD preferuje operacje podnoszące świadomość
czy zakładające promowanie:
1) postaw prośrodowiskowych i
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proklimatycznych
2) innowacyjnych rozwiązań
4

Doświadczenie Wnioskodawcy

LGD preferuje Wnioskodawców posiadających
kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z
przedmiotową operacją:

Maksymalnie 4 pkt.

1) 3 pkt.
2) 0 pkt.

1) Wnioskodawca posiada kwalifikacje i/lub
doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją
2) Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji i/lub
doświadczenia zgodnego z przedmiotową
operacją
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Racjonalność budżetu operacji

6

Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD

7

Doradztwo biura LGD

Wnioskodawca może załączyć maksymalnie 4
dokumenty.
LGD preferuje operacje, w których koszty są
racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w
załączonych ofertach, projektach i innych
dokumentach potwierdzających przyjęty poziom
cen.
1) racjonalność i konieczność poniesienia
kosztów została odpowiednio udokumentowana
2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio
udokumentowane
LGD preferuje operacje przyczyniające się w
znacznym stopniu do promocji LSR i LGD:
1) zaplanowano co najmniej dwie formy
promowania LGD i LSR,
2) zaplanowano tylko jedną formę promocji LGD i
LSR,
3) brak promocji LGD i LSR
LGD preferuje wnioskodawców korzystających z
doradztwa biura LGD/szkoleń na etapie
przygotowania wniosku o dofinansowanie:

dofinansowanie
projektu, kartę
informacyjną operacji
Zaświadczenie
Wnioskodawcy o
posiadanym
doświadczeniu zgodnym
z przedmiotową
operacją.

1) 5 pkt.
2) 0 pkt.

Kryterium weryfikowane
w oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie projektu
oraz załączniki.

1) 4 pkt.
2) 2 pkt.
3) 0 pkt.

Kryterium weryfikowane
w oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu, kartę
informacyjną operacji

1) 5 pkt.
2) 0 pkt.

Dokumentacja z biura
LGD (np. lista
wnioskodawców którym
udzielono doradztwa w
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1) wnioskodawca korzystał z doradztwa
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa

ramach odpowiedniego
konkursu, karta
doradztwa, listy ze
spotkań informacyjnych i
szkoleniowych)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku oceny 35 pkt.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności dla przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 3.1.2: „ Podnoszenie
wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji „ wynosi co najmniej 17
punktów uzyskanych ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru.

Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany kryteriów mogą nastąpić w przypadku:
zmian przepisów prawa, które w znacznym stopniu rzutują na kryteria oceny LGD oraz na wniosek obywatelski minimum 150 osób
zamieszkałych na terenie LGD. Po takim wniosku Zarząd LGD spotyka się i ocenia wniosek, ewentualnie jeżeli wymaga tego doprecyzowanie
konsultuje go ze społecznością lokalną, zapraszając osoby- przedstawicieli/inicjatorów złożonego wniosku obywatelskiego. Pozytywne
rozpatrzenie zaproponowanych zmian kryteriów LGD wszczyna procedurę zmian w LSR (wniosek do UM). Negatywne rozpatrzenie
zaproponowanych zmian kryteriów LGD nie powoduje żadnych zmian w LSR.

