Załącznik do Uchwały Nr 03/V/2016/WZC
Walnego Zebrania Członków Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania
z dnia 16.05.2016 r. Kryteria wyboru operacji

wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020
wraz z procedurą ich ustalania i zmiany
1. Lokalne kryteria wyboru dla operacji realizowanych w ramach LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej
LGD na lata 2014-2020 przygotowane zostały odrębnie dla wszystkich celów szczegółowych
LSR i brzmią następująco:
Lokalne kryteria wyboru dla operacji realizowanych w ramach celu szczegółowego I.1
Stworzenie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej promowanej pod marką „Na weekend”
Lp
1

2

3

4

5

Nazwa lokalnego
kryterium wyboru
Potencjał
wnioskodawcy
umożliwiający
realizację
projektu

Zasięg projektu

Liczba odbiorców
projektu

Promocja
projektu

Promocja
walorów:

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować oraz posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich
do przedmiotu operacji
Grupą docelową projektu będą przede wszystkim turyści z
całej Polski
Grupą docelową projektu będą przede wszystkim turyści z
województwa podkarpackiego
Grupą docelową projektu będą przede wszystkim turyści z
obszaru objętego LSR
Grupą docelową projektu będą przede wszystkim turyści z
obszaru gminy, w której realizowany jest projekt
Projekt skierowany jest do więcej niż 10 tys. osób

10

Projekt skierowany jest do więcej niż 5 tys. osób

10

Projekt skierowany jest do więcej niż 1 tys. osób

5

Projekt skierowany jest do 1 tys. osób i mniej osób

0

Wnioskodawca przewidział środki na promocję projektu
poza obszarem objętym LSR, w wysokości powyżej 5%
Wnioskodawca przewidział środki na promocję projektu
poza obszarem objętym LSR, w wysokości poniżej 5%
Wnioskodawca nie przewidział środków na promocję
projektu poza obszarem objętym LSR
Realizacja projektu przyczyni się do promocji wszystkich 4
walorów obszaru objętego LSR
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historycznego,
przyrodniczego,
architektoniczneg
o, kulturowego
obszaru objętego
LSR

6

7

Współpraca
podmiotów w
realizacji projektu

Innowacyjny
charakter
projektu

Realizacja projektu przyczyni się do promocji
3 walorów obszaru objętego LSR
Realizacja projektu przyczyni się do promocji
2 walorów obszaru objętego LSR
Realizacja projektu przyczyni się do promocji
1 waloru obszaru objętego LSR
Realizacja projektu nie przyczyni się do promocji walorów
obszaru objętego LSR
Wnioskodawca przewiduje współpracę z co najmniej 2
podmiotami przy realizacji projektu
Wnioskodawca przewiduje współpracę z
1 podmiotem przy realizacji projektu
Wnioskodawca nie przewiduje współpracy z innymi
podmiotami przy realizacji projektu
Projekt jest innowacyjny na skalę województwa
podkarpackiego
Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

15

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie
realizowany
Projekt nie jest innowacyjny
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Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi - 95
Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25
% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego I.1 wynosi - 24

Lokalne kryteria wyboru dla operacji realizowanych w ramach celu szczegółowego I.2
Rozszerzenie i poprawa jakości infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej sprzyjającej
rozwojowi turystyki
Lp Nazwa lokalnego
Opis lokalnego kryterium wyboru
Punktacja
kryterium wyboru
1

2

2

Potencjał
wnioskodawcy
umożliwiający
realizację
projektu

Ilość utworzonych
miejsc pracy

Liczba odbiorców
projektu

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować oraz posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich
do przedmiotu operacji
W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 1 etat

10

W wyniku realizacji projektu powstanie 1 etat

5

W wyniku realizacji projektu nie powstanie nowy etat

0

Z produktów realizowanego projektu będzie korzystać więcej
niż 2 tys. osób rocznie

15

5

0

10

3

4

5

Wkład własny
Wnioskodawcy

Wielkość
miejscowości na
terenie której
projekt będzie
realizowany
Innowacyjny
charakter
projektu

Z produktów realizowanego projektu będzie korzystać więcej
niż 1 tys. osób rocznie
Z produktów realizowanego projektu będzie korzystać mniej
niż 1 tys. osób rocznie
Z produktów realizowanego projektu będzie korzystać mniej
niż 0,5 tys. osób rocznie
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego powyżej 30%
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego powyżej 20%
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego o 10% i więcej
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego poniżej 10%
Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców
(włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500
mieszkańców (włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500
mieszkańców
Projekt jest innowacyjny na skalę województwa
podkarpackiego
Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie
realizowany
Projekt nie jest innowacyjny
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Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi - 75
Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25
% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego I.2 wynosi - 19
Lokalne kryteria wyboru dla operacji realizowanych w ramach celu szczegółowego I.3
Poprawa stanu, zachowanie i eksponowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki
Lp Nazwa lokalnego
Opis lokalnego kryterium wyboru
Punktacja
kryterium wyboru
1

2

Potencjał
wnioskodawcy
umożliwiający
realizację
projektu

Wkład własny
Wnioskodawcy

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować oraz posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich
do przedmiotu operacji
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego powyżej 30%
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego powyżej 20%
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Promocja
walorów:
historycznego,
przyrodniczego,
architektoniczneg
o, kulturowego
obszaru objętego
LSR

Wielkość
miejscowości na
terenie której
projekt będzie
realizowany
Innowacyjny
charakter
projektu

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego o 10% i więcej
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego poniżej 10%
Realizacja projektu przyczyni się do promocji wszystkich 4
walorów obszaru objętego LSR
Realizacja projektu przyczyni się do promocji
3 walorów obszaru objętego LSR
Realizacja projektu przyczyni się do promocji
2 walorów obszaru objętego LSR
Realizacja projektu przyczyni się do promocji
1 waloru obszaru objętego LSR
Realizacja projektu nie przyczyni się do promocji walorów
obszaru objętego LSR
Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców
(włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500
mieszkańców (włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500
mieszkańców
Projekt jest innowacyjny na skalę województwa
podkarpackiego
Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR
Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie
realizowany
Projekt nie jest innowacyjny
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Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi - 70
Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25%
maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego I.3 wynosi - 18

Lokalne kryteria wyboru dla operacji realizowanych w ramach celu szczegółowego II.1
Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez rozwój działalności gospodarczej
Lp Nazwa lokalnego
Opis lokalnego kryterium wyboru
Punktacja
kryterium wyboru
1

2

Potencjał
wnioskodawcy
umożliwiający
realizację
projektu

Ilość utworzonych
miejsc pracy

Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność
gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 3 lata
Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność
gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 1 rok
Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność
gospodarczą w zakresie objętym projektem krócej niż 1 rok
Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w
zakresie objętym projektem
W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 3 etaty,
ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum
W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 2 etaty,
ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum
W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 1 etat,
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Wielkość
miejscowości na
terenie której
projekt będzie
realizowany
Wkład własny
wnioskodawcy

Innowacyjny
charakter
projektu

Potencjał
przedsiębiorstwa
w zakresie
eksportu
produktów i usług

ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum
W wyniku realizacji projektu powstanie 1 etat, ponad
wymagane rozporządzeniem i LSR minimum
W wyniku realizacji projektu nie powstanie nowy etat,
ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum
Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców
(włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500
a 1500 mieszkańców (włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500
mieszkańców
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego powyżej 30%
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego powyżej 20%
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego powyżej 10%
Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem
wkładu minimalnego poniżej 10%
Projekt jest innowacyjny na skalę województwa
podkarpackiego
Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR
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Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie
realizowany
Projekt nie jest innowacyjny

5

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi
głównie podmiotom z poza obszaru objętego LSR
Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi
głównie podmiotom z obszaru objętego LSR
Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi
głównie podmiotom z gminy, w której prowadzi działalność
gospodarczą
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Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi - 85
Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25
% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego II.1 wynosi – 21
Lokalne kryteria wyboru dla operacji realizowanych w ramach celu szczegółowego II.2
Aktywizacja społeczeństwa zmierzająca do podejmowania własnej działalności gospodarczej
Lp Nazwa lokalnego
Opis lokalnego kryterium wyboru
Punktacja
kryterium wyboru
1

Potencjał
wnioskodawcy
umożliwiający
realizację
projektu

Wnioskodawca posiada udokumentowane zaplecze,
wykształcenie i doświadczenie zawodowe odpowiednie do
przedmiotu planowanej działalności
Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie i
doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu
planowanej działalności
Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie lub
doświadczenie zawodowe lub zaplecze odpowiednie do
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5

przedmiotu planowanej działalności

2

3

4

6

7

8

Ilość utworzonych
miejsc pracy
(bez samo
zatrudnienia)

Walka z
bezrobociem

Promowanie
przedstawicieli
grup de
faworyzowanych
ujętych w LSR
Wielkość
miejscowości na
terenie której
projekt będzie
realizowany
Innowacyjny
charakter
projektu

Potencjał
przedsiębiorstwa
w zakresie
eksportu
produktów i usług

Wnioskodawca nie posiada udokumentowanego
wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiedniego
do przedmiotu planowanej działalności
W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 2 etaty

0

15

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 1 etat

10

W wyniku realizacji projektu powstanie mniej niż 1 etat

5

W wyniku realizacji projektu nie powstanie nowe miejsce
pracy
Wnioskodawca jest osobą bezrobotną

0
10

Wnioskodawca nie jest osobą bezrobotną

0

Wnioskodawca jest przedstawicielem jednej z grup
defaworyzowanych
Wnioskodawca nie jest przedstawicielem jednej z grup
defaworyzowanych

10

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców
(włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500
mieszkańców (włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500
mieszkańców
Projekt jest innowacyjny na skalę województwa
podkarpackiego
Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR
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Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie
realizowany
Projekt nie jest innowacyjny

5

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi
głównie podmiotom z poza obszaru objętego LSR
Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi
głównie podmiotom z obszaru objętego LSR
Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi
głównie podmiotom z gminy, w której prowadzi działalność
gospodarczą
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Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi - 85
Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25
% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego II.2 wynosi - 21

Lokalne kryteria wyboru dla operacji realizowanych w ramach celu szczegółowego III.1
Rozwój aktywności społeczności lokalnej
Lp
1

2

3

4

5

6

Nazwa lokalnego
kryterium wyboru
Potencjał
wnioskodawcy
umożliwiający
realizację
projektu

Liczba odbiorców
projektu

Aktywność ludzi
młodych

Wsparcie
przedstawicieli
grup
defaworyzowanyc
h ujętych w LSR
Wielkość
miejscowości na
terenie której
projekt będzie
realizowany
Innowacyjny
charakter
projektu

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować oraz posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji
projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich
do przedmiotu operacji
Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż
100 osób
Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż 50
osób
Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż 25
osób
Z produktów realizowanego projektu skorzysta
25 lub mniej osób
Projekt skierowany jest głównie do osób młodych (przed 35
rokiem życia)
Projekt nie jest skierowany głównie do osób młodych (przed
35 rokiem życia)
Projekt skierowany jest głównie do przedstawicieli grup
defaforyzowanych
Projekt nie jest skierowany głównie do przedstawicieli grup
defaforyzowanych

10

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców
(włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500
mieszkańców (włącznie)
Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500
mieszkańców
Projekt jest innowacyjny na skalę województwa
podkarpackiego
Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie
realizowany
Projekt nie jest innowacyjny
Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi - 70

5

0

15
10
5
0
10
0
10
0

5
0
15
10
5
0

Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25
% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego III.1 wynosi - 18

2. Procedura uchwalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru

1) Kryteria wyboru operacji, o których mowa w pkt. 1 są uchwalane i mogą zostać
zmienione uchwałą Zarządu, na pisemny wniosek członka Rady lub Zarządu lub
każdego podmiotu mogącego uzyskać wsparcie w ramach realizacji LSR
Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 lub w wyniku przeprowadzonej
ewaluacji, o której mowa w „Procedurze dokonywania ewaluacji i monitoringu”
2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać propozycję zmian wraz
z pisemnym uzasadnieniem.
3) Zmiany kryteriów wyboru podlegają konsultacjom społecznym, które polegają na
udostępnieniu wszystkich dokumentów związanych ze zmianą w Biurze oraz na
stronie internetowej LGD z informacją o możliwości wniesienia uwag w trybie
identycznym jak zgłaszanie wniosku o którym mowa w ust.1 i 2.
4) Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej
uchwalenia w przypadku, gdy nie zgłoszone zostaną do niej uwagi podczas konsultacji
społecznych, o których mowa w ust. 3.
5) W przypadku zgłoszenia uwag do uchwały, o której mowa w ust. 1, jest ona ponownie
rozpatrywana przez Zarządu. Zgłoszone uwagi są akceptowane lub odrzucone kolejną
uchwałą Zarządu, która jest decyzją ostateczną.
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