Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/XVI/2015
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Sierpeckie Partnerstwo”
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Nazwa przedsięwzięcia
Zgodność z celem ogólnym:
Zgodność z celem
szczegółowym:

Zgodność z warunkami
przyznania pomocy
określonymi
w PROW 2014-2020

Tryb naboru wniosków
Wartość całkowita operacji
Wnioskodawcy

2.2.1. „ Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”
2. Poprawa jakości życia na obszarze LSR
2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców na
obszarze LSR do 2023 roku
Określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:
1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i
zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych
– maksymalna wartość pomocy: 10 tys. zł 12 500 zł
– poziom dofinansowania:
63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku JST,
95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku JSFP,
95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku organizacji
pozarządowych, spółdzielnie, grup nieformalnych, itp.
grant
od 5 tys. zł 5 000 zł do 10 tys. zł 12 500 zł
Jednostki sektora finansów publicznych, Jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne, instytucje
kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, grupy nieformalne

Kryteria dla przedsięwzięcia 2.2.1. „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”
Lp. Nazwa kryterium
Punktacja
10 pkt – wnioskodawca posiada udokumentowane
Aktualne
1.
Doświadczenie
doświadczenie w realizacji min. 2 projektów
kryterium
wnioskodawcy
0 pkt – wnioskodawca nie posiada udokumentowanego
w zakresie realizacji
doświadczenia w realizacji min. 2 projektów
projektów
10 pkt – wnioskodawca posiada udokumentowane
Proponowane 1.
Doświadczenie
doświadczenie w realizacji min. 2 projektów
zmiany
wnioskodawcy
finansowanych ze środków zewnętrznych
w zakresie realizacji
0 pkt – wnioskodawca nie posiada udokumentowanego
projektów
doświadczenia w realizacji min. 2 projektów
finansowanych ze środków zewnętrznych

Aktualne
kryterium

2.

Planowana operacja
zakłada realizację
celów
środowiskowych lub
klimatycznych

3.

Partnerstwo lokalne
w realizacji projektu

4.

Projekt zakłada
promocję LGD
i LSR

Proponowane 4.
zmiany

Aktualne
kryterium

5.

Wkład własny
wnioskodawcy
w kosztach realizacji
projektu

6.

Operacja przeszła
pozytywną
weryfikację fiszki
projektowej
w ramach doradztwa
biura LGD
Konsultacja wniosku
o dofinansowanie
operacji z biurem
LGD

Proponowane 6.
zmiany

Nowe
kryterium

Projekt zakłada
promocję LGD
i LSR

7.

Kompletność
złożonej
dokumentacji grantu

10 pkt – planowana operacja zakłada realizację celów
środowiskowych lub klimatycznych, np.
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych
0 pkt – planowana operacja nie zakłada realizacji celów
środowiskowych lub klimatycznych
5 pkt – projekt jest realizowany w partnerstwie z grupą
nieformalną lub jednostką samorządu lokalnego
(porozumienie o partnerstwie)
0 pkt – projekt nie jest realizowany w partnerstwie
(porozumienie o partnerstwie)
10 pkt – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” na wszelkich materiałach
informacyjnych opracowanych w ramach projektu
5 pkt – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” na stronie internetowej
wnioskodawcy lub partnera projektu
Maksymalnie 15 pkt
10 pkt – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” na wszelkich materiałach
informacyjnych opracowanych w ramach projektu
5 pkt – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” na stronie internetowej
wnioskodawcy lub partnera projektu
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LGD i LSR w
ramach projektu
Maksymalnie 15 pkt
10 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR
o minimum 5%
5 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR
o minimum 2%
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu
wkładu własnego niż minimalny wkład określony
w LSR
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Tak – 10 pkt – wniosek został skonsultowany w biurze LGD
na minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania naboru
Nie – 0 pkt – na minimum 5 dni roboczych przed końcem
trwania naboru, wniosek nie został skonsultowany w biurze
LGD
5 pkt – dokumentacja grantu jest kompletna na moment jej
złożenia do LGD (preferowane będą operacje
zawierające komplet wymaganych dokumentów, nie
wymagające uzupełnień)

0 pkt – dokumentacja grantu nie jest kompletna
Maksymalna liczba punktów: 65 pkt

Nazwa przedsięwzięcia
Zgodność z celem ogólnym:
Zgodność z celem
szczegółowym:

Zgodność z warunkami
przyznania pomocy
określonymi
w PROW 2014-2020

Tryb naboru wniosków
Wartość całkowita operacji
Wnioskodawcy

Minimalna liczba punktów: 35 pkt

3.2.1. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi
Sierpeckiej”
3. Odnowa i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
Sierpeckiego Partnerstwa
3.2. Wypromowanie zasobów lokalnych obszaru LSR
do 2023 roku
Określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:
5) zachowanie dziedzictwa lokalnego,
8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych
– maksymalna wartość pomocy: 50 tys. zł 25 000 zł
– poziom dofinansowania:
63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku JST,
95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku JSFP,
95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku organizacji
pozarządowych, spółdzielnie, grup nieformalnych, itp.
grant
od 5 tys. zł 5 000 zł do 50 tys. zł 25 000 zł
Jednostki sektora finansów publicznych, Jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne, instytucje
kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, grupy nieformalne

Kryteria dla przedsięwzięcia 3.2.1. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi
Sierpeckiej”
Lp. Nazwa kryterium
Punktacja
10 pkt – wnioskodawca posiada udokumentowane
Aktualne
1.
Doświadczenie
doświadczenie w realizacji projektów
kryterium
wnioskodawcy
0 pkt – wnioskodawca nie posiada udokumentowanego
w zakresie realizacji
doświadczenia w realizacji projektów
projektów
10 pkt – wnioskodawca posiada udokumentowane
Proponowane 1.
Doświadczenie
doświadczenie w realizacji projektów
zmiany
wnioskodawcy
finansowanych ze środków zewnętrznych
w zakresie realizacji
0 pkt – wnioskodawca nie posiada udokumentowanego
projektów
doświadczenia w realizacji projektów
finansowanych ze środków zewnętrznych
10 pkt – planowana operacja zakłada realizację celów
Aktualne
2.
Planowana operacja
środowiskowych lub klimatycznych, np.
kryterium
zakłada realizację
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w
celów
zakresie ochrony środowiska i zmian
środowiskowych lub
klimatycznych
klimatycznych
0 pkt – planowana operacja nie zakłada realizacji celów
środowiskowych lub klimatycznych
5 pkt - racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich
Proponowane 2.
Racjonalność i
kosztów została odpowiednio udokumentowana
zmiany
adekwatność

nakładów

Nowe
kryterium

Aktualne
kryterium

3.

Kompletność
złożonej
dokumentacji grantu

4.

Partnerstwo lokalne
w realizacji projektu

5.

Projekt zakłada
promocję LGD
i LSR

Proponowane 5.
zmiany

Aktualne
kryterium

Projekt zakłada
promocję LGD
i LSR

6.

Wkład własny
wnioskodawcy
w kosztach realizacji
projektu

7.

Operacja przeszła
pozytywną
weryfikację fiszki
projektowej
w ramach doradztwa
biura LGD
Konsultacja wniosku
o dofinansowanie
operacji z biurem

Proponowane 7.
zmiany

(preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i
znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach,
projektach, kosztorysach i innych dokumentach
potwierdzających przyjęty poziom cen)
0 pkt - zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio
udokumentowane
5 pkt – dokumentacja grantu jest kompletna na moment jej
złożenia do LGD (preferowane będą operacje
zawierające komplet wymaganych dokumentów, nie
wymagające uzupełnień)
0 pkt – dokumentacja grantu nie jest kompletna
5 pkt – projekt jest realizowany w partnerstwie z
organizacją pozarządową lub grupą nieformalną lub
jednostką samorządu lokalnego (porozumienie o
partnerstwie)
0 pkt – projekt nie jest realizowany w partnerstwie
(porozumienie o partnerstwie)
10 pkt – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” na wszelkich materiałach
informacyjnych opracowanych w ramach projektu
5 pkt – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” na stronie internetowej
wnioskodawcy lub partnera projektu
Maksymalnie 15 pkt
10 pkt – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” na wszelkich materiałach
informacyjnych opracowanych w ramach projektu
5 pkt – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
„Sierpeckie Partnerstwo” na stronie internetowej
wnioskodawcy lub partnera projektu
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LGD i LSR w
ramach projektu
Maksymalnie 15 pkt
10 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o
minimum 5%
5 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o
minimum 2%
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu
wkładu własnego niż minimalny wkład określony
w LSR
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Tak – 10 pkt – wniosek został skonsultowany w biurze LGD
na minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania
naboru

LGD

Nowe
kryterium

8.

Czas realizacji
operacji

Maksymalna liczba punktów: 60 pkt

Nie – 0 pkt – na minimum 5 dni roboczych przed końcem
trwania naboru, wniosek nie został skonsultowany w
biurze LGD
5 pkt – mniej niż 6 miesięcy włącznie (preferowane będą
operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 6
miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie)
0 pkt – powyżej 6 miesięcy
65 pkt
Minimalna liczba punktów: 35 pkt

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantobiorców
Kryteria wyboru grantobiorców wraz z zasadami procedur wyboru grantów zostały określone w
procesie partycypacji lokalnej społeczności. Kryteria zostały opracowane dla 2 przedsięwzięć, w
ramach których planowany jest projekt grantowy. Podczas formułowania kryteriów uwzględniono
wymogi i zasady PROW 2014-2020. Ostateczny kształt kryteriów został ustanowiony podczas pracy
zespołu roboczego ds. LSR. Kryteria są ściśle powiązane ze specyfiką obszaru LSR, z diagnozą
obszaru, celami i wskaźnikami. W poszczególnych przedsięwzięciach co najmniej jedno kryterium
odnosi się do diagnozy, analizy SWOT i przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika produktu i rezultatu.
W odniesieniu do obu przedsięwzięć zostało uwzględnione kryterium dotyczące realizacji celów
środowiskowych lub klimatycznych oraz poziomu wkładu własnego wnioskodawcy w kosztach
realizacji projektu.
Procedura zmiany kryteriów wyboru grantobiorców
1. LGD będzie dokonywać zmiany kryteriów, będących wynikiem prowadzonych działań
monitorujących i ewaluacyjnych. Jeśli po przeprowadzeniu ww. badań okaże się, iż kryteria są
nieefektywne lub sprawiają trudności oceniającym lub/i wnioskodawcom zostaną zmienione.
2. Z inicjatywą dokonania zmian w kryteriach wyboru grantobiorców może wystąpić:
a) Zarząd,
b) co najmniej 4 członków Rady,
c) co najmniej 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR.
3. Wniosek o zmianę kryteriów wyboru grantobiorców powinien zawierać:
a) wskazanie działania, w ramach którego należy dokonać zmiany kryteriów wyboru;
b) nazwę aktualizowanego i/lub likwidowanego kryterium i/lub nowego kryterium wraz
ze szczegółowym uzasadnieniem oraz propozycję punktacji i metodologii wyliczenia
punktacji.
4. Wniosek o zmianę kryteriów wyboru grantobiorców składany jest do biura LGD, a następnie
rozpatrywany przez Zarząd.
5. Projekt zmiany kryteriów zostanie opracowany przez zespół roboczy ds. LSR, w skład którego
wchodzą członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD, a następnie poddany konsultacjom
społecznym trwającym od 7 do 14 dni kalendarzowych.
6. Konsultacje odbywać się będą w formie online za pomocą formularza konsultacyjnego.
7. Zgłoszone uwagi do kryteriów zostaną przeanalizowane pod kątem przyjęcia lub odrzucenia
wraz z uzasadnieniem przez zespół roboczy ds. LSR w terminie 14 dni od dnia zakończenia
konsultacji.
8. Ostateczną wersję kryteriów zatwierdzi Zarząd.
9. W terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia zmiany kryteriów zostaną one zgłoszone do
Samorządu Województwa do akceptacji.

