Załącznik nr 3 do Uchwały nr 91
Zarządu stowarzyszenia z dnia 30.05.2016

Załącznik nr 11
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów
Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji
Niniejsza procedura reguluje zasady i tryb ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji
przeprowadzany przez LGD oraz kompetencje poszczególnych organów i komórek LGD.
Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
1) LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna”;
2) LSR – oznacza Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD „Górna
Prosna”
3) Rada – oznacza organ decyzyjny LGD „Górna Prosna”;;
4) Zarząd – oznacza Zarząd LGD „Górna Prosna”;;
5) Prezes zarządu – oznacza Prezesa Zarządu LGD „Górna Prosna”;,
6) Biuro – oznacza Biuro LGD „Górna Prosna”;;
7) Kierownik Biura – oznacza Kierownika Biura LGD „Górna Prosna”;.
I.

Tryb zmiany kryteriów wyboru

1. Uchwalenie kryteriów wyboru operacji i ich zmian następuje w trybie uchwały Zarządu LGD.
2. Za propozycje zmian kryteriów oraz przyjmowanie wniosków w tej sprawie odpowiada
Kierownik Biura LGD. Kierownik Biura przekazuje propozycję zmian do Prezesa Zarządu
LGD, na którego wniosek Zarząd LGD podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany
kryteriów.
3. Konieczność zmian kryteriów może wynikać, w szczególności z następujących przyczyn:
zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów
programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych
przez Instytucję Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z
praktycznego stosowania LSR, w szczególności zgłoszonych przez Radę, przeprowadzonej
ewaluacji LSR, wniosków zgłoszonych przez beneficjentów.
4. Za prawidłowy przebieg procedury przygotowania i wprowadzania zmian, z udziałem
społeczeństwa odpowiedzialny jest Kierownik Biura LGD.
5. Przygotowane przez Kierownika Biura LGD zmiany lokalnych kryteriów, po przeprowadzeniu
konsultacji ze społecznością lokalną, przedstawiane są na posiedzeniu zarządu, którego
członkowie głosują nad proponowanymi zmianami. Następnie większością głosów Zarząd LGD
podejmuje uchwałę w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji.
6. Podjętą uchwałę w sprawie zmiany kryteriów Kierownik Biura przekazuje bez zbędnej zwłoki
do akceptacji Samorządu Województwa Opolskiego.

II.

Tryb konsultowania kryteriów wyboru ze społecznością lokalną

1. Biuro LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu zmian kryteriów wyboru
operacji poprzez wywieszenie na stronie internetowej LGD uchwały Zarządu LGD
o przystąpieniu do zmiany kryteriów oraz propozycji zmiany. Dodatkowo biuro może
zastosować inne metody informowania np. publikację w lokalnych mediach. Każdy z
mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD ma prawo do wniesienia uwag w sprawie
zmiany kryteriów wyboru operacji w terminie 14 dni od momentu ukazania się na stronie LGD
niniejszego ogłoszenia.
2. Biuro LGD informuje społeczność lokalną o wprowadzonych zmianach oraz o sposobie
uwzględnienia uwag poprzez wywieszenie na stronie internetowej LGD uchwały Zarządu LGD
w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji niezwłocznie po zaakceptowaniu zmian przez
Samorząd Województwa Opolskiego.

Kryteria wyboru operacji LGD „Górna Prosna”
Nazwa kryterium

Źródło
informacji
Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój drobnej przedsiębiorczości
Realizacja operacji spowoduje utworzenie
Wniosek
nowego miejsca pracy
Biznes Plan

Waga

3

Punktacja

4 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy
3 pkt – 2 miejsca pracy
2 pkt – 1 miejsce pracy
1 pkt - nie dotyczy
2 pkt – dotyczy
1 pkt - nie dotyczy

Realizacja operacji spowoduje utworzenie
nowego miejsca pracy przez podmiot ekonomii
społecznej lub w ramach rozpoczęcia działalności
gospodarczej
przez
osoby
z
grup
defaworyzowanych
Operacja dotyczy rozwiązań innowacyjnych

Wniosek

2

Wniosek
Biznes Plan

2

2 pkt – dotyczy
1 pkt – nie dotyczy

Czas realizacji operacji

Wniosek

1

4 pkt – do 6 miesięcy
3 pkt – więcej niż 6 i mniej niż 9
miesięcy
2 pkt – od 9 do 12 miesięcy
1 pkt – więcej niż 12 miesięcy.

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wniosek

1

4 pkt – do 50 000 PLN

Uwagi

Miejsce pracy rozumiane jako miejsce pracy w
przeliczeniu na pełny etat średnioroczny.

Osoby defaworyzowane rozumiane jako osoby
defaworyzowane na rynku pracy określone w
LSR tj bezrobotni do 25 lat oraz bezrobotni
powyżej 50 lat
Operacja innowacyjna na obszarze LGD
rozumiana jako - wprowadzanie nowego lub
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub
usługi), nowego procesu, nowej metody
organizacji lub nowej metody promocji na
poziomie co najmniej gminy. Innowacyjność to
także nietypowe, niestandardowe wykorzystanie
czy
promocja
lokalnych
zasobów
(przyrodniczych, kulturowych, w tym związanych
z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, tradycjami
rzemieślniczymi, lokalnymi opowieściami i
legendami, wydarzeniami historycznymi bądź
wybitnymi postaciami) na poziomie co najmniej
gminy.
4 pkt - z wniosku wynika, że czas realizacji
operacji jest krótszy lub równy 6 miesięcy.
3 pkt - z wniosku wynika, że czas realizacji
operacji jest dłuższy niż 6 i krótszy niż 9
miesięcy
2 pkt - z wniosku wynika, że czas realizacji
operacji wynosi od 9 do 12 miesięcy
1 pkt - z wniosku wynika, że czas realizacji
operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy.
*Nie dotyczy w przypadku operacji związanych z

Wysokość wkładu własnego

Wniosek konsultowany z Biurem LGD

3 pkt – więcej niż 50 000 i mniej niż
100 000 PLN
2 pkt – od 100 000 do 200 000 PLN
1 pkt – więcej niż 200 000 PLN lub nie
dotyczy*
Wniosek
2
3 pkt - więcej niż 70 % wkładu
własnego
2 pkt – powyżej 60% do 70% wkładu
własnego
1 pkt – do 60% wkładu własnego lub nie
dotyczy*
Dokumenty
1
3 pkt – udział w spotkaniu
własne Biura
konsultacyjnym lub osobiście w biurze
2 pkt – telefonicznie lub mailowo
1 pkt – nie dotyczy
Maksymalna liczba punktów – 37pkt

rozpoczęciem działalności gospodarczej

*Nie dotyczy w przypadku operacji związanych z
rozpoczęciem działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań
Operacja realizowana w miejscowościach
Wniosek
2
2 pkt – dotyczy
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców
1 pkt – nie dotyczy
W realizacji operacji zastosowano rozwiązania
Wniosek
2
2 pkt – dotyczy
Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i
sprzyjające ochronie środowiska i
1 pkt – nie dotyczy
przeciwdziałające zmianom klimatu rozumiane
przeciwdziałające zmianom klimatu .
jako rozwiązania mające wpływ na zmniejszenie
emisji CO2, energooszczędne lub wykorzystujące
odnawialne źródła energii.
Wysokość wnioskowanej dotacji
Wniosek
2
3 pkt – mniej niż 100 000 PLN
2 pkt – od 100 000 PLN do 200 000
PLN
1 pkt – więcej niż 200 000 PLN
Operacja będzie realizowana przez
Wniosek i
3
3 pkt – powyżej 2 partnerów
Partnerstwo w operacji rozumiane jako wkład
wnioskodawcę z udziałem partnerów
załączniki do
2 pkt – 1-2 partnerów
finansowy, rzeczowy lub nieodpłatna praca
wniosku
1 pkt – bez partnerów
własna partnera/ów.
Wniosek konsultowany z Biurem LGD
Wniosek
1
3 pkt – udział w spotkaniu
Dokumenty
konsultacyjnym lub osobiście w biurze
własne Biura
2 pkt – telefonicznie lub mailowo
1 pkt – nie dotyczy
Maksymalna liczba punktów – 26 pkt

Przedsięwzięcie 1.2.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz akcje informacyjne, edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i
zmianami klimatu
Operacja jest skierowana do grup
Wniosek
2
2 pkt – dotyczy
Osoby defaworyzowane rozumiane jako osoby
defaworyzowanych na rynku pracy/ zagrożonych
1 pkt – nie dotyczy
defaworyzowane na rynku pracy określone w
wykluczeniem społecznym opisanych w LSR
LSR tj. bezrobotni do 25 lat oraz bezrobotni
powyżej 50 lat. Grupy zagrożone wykluczeniem
społecznym - seniorzy, niepełnosprawni.
Obszar oddziaływania operacji
Wniosek
2
1 pkt – miejscowość
1 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
2 pkt – gmina
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy 1
3 pkt – obszar LGD
lub kilku miejscowości
2 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy co
najmniej 1 gminy (operacja jest skierowana do
mieszkańców co najmniej jednej gminy).
3 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy
wszystkich gmin należących do LGD.
Operacja ma charakter innowacyjny
Wniosek
1
2 pkt – dotyczy
Operacja innowacyjna na obszarze LGD
1 pkt – nie dotyczy
rozumiana jako eksperymentalne działania
społeczne (nie realizowane do tej pory na
obszarze) mające na celu polepszenie jakości
życia osób, społeczności, firm, środowisk
branżowych czy grup społecznych.
Innowacyjność
to
także
nietypowe,
niestandardowe
wykorzystanie
lokalnych
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, w tym
związanych
z
lokalnym
dziedzictwem
kulinarnym,
tradycjami
rzemieślniczymi,
lokalnymi
opowieściami
i
legendami,
wydarzeniami historycznymi bądź wybitnymi
postaciami).
Operacja poszerzy wiedzę mieszkańców z zakresu
3
3 pkt – operacja dotyczy podnoszenia
Poszerzenie wiedzy mieszkańców z zakresu
ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
wiedzy mieszkańców z tego zakresu
ochrony środowiska i zmian klimatu rozumiane
2 pkt – operacja wśród innych działań
jako operacje przybliżające uczestnikom
zakłada także podnoszenie wiedzy
imprez, akcji, zajęć itp. tematykę ochrony
mieszkańców z tego zakresu
środowiska (w tym lokalne zasoby
1 pkt – nie dotyczy
przyrodnicze) i przeciwdziałania zmianom
klimatu .
Wysokość wnioskowanej dotacji
Wniosek
3
4 pkt – do 50 000 PLN

Wniosek konsultowany z Biurem LGD lub
przygotowany przez Biuro (dotyczy operacji
własnych)

Dokumenty
własne Biura

Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie rozwoju kapitału społecznego
Operacja dotyczy wzmocnienia potencjału
Wniosek
organizacji lub grupy, która zajmuje się dziećmi i
młodzieżą lub seniorami

1 pkt – więcej niż 50 000 PLN
4 pkt – przygotowany przez Biuro LGD
(dotyczy operacji własnych LGD)
3 pkt – udział w spotkaniu
konsultacyjnym lub osobiście w biurze
2 pkt – telefonicznie lub mailowo
1 pkt – nie dotyczy
Maksymalna liczba punktów – 37 pkt
1

2

2 pkt – dotyczy
1 pkt – nie dotyczy

2 pkt – dotyczy
1 pkt – nie dotyczy

Operacja dotyczy wzmocnienia potencjału grup
defaworyzowanych lub wzmocnienia potencjału
organizacji, która zajmuje się takimi grupami

Wniosek

2

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wniosek

3

Wniosek konsultowany z Biurem LGD lub
przygotowany przez Biuro (dotyczy operacji
własnych LGD)

4 pkt – do 50 000 PLN
1 pkt – więcej niż 50 000 PLN
Dokumenty
1
4 pkt – przygotowany przez Biuro LGD
własne Biura
(dotyczy operacji własnych LGD)
3 pkt – udział w spotkaniu
konsultacyjnym lub osobiście w biurze
2 pkt – telefonicznie lub mailowo
1 pkt – nie dotyczy
Maksymalna liczba punktów – 24 pkt

Wzmocnienie potencjału rozumiane jako
wzmocnienie potencjału ludzkiego lub
instytucjonalnego organizacji lub grupy np.
poprzez podniesienie wiedzy, zakup wyposażenia,
strojów itp. w celu podwyższenia możliwości w
działaniu lub podwyższenia sprawności i
wydajności organizacji lub grupy.
Osoby defaworyzowane rozumiane jako osoby
defaworyzowane na rynku pracy określone w
LSR tj. bezrobotni do 25 lat oraz bezrobotni
powyżej 50 lat.
Wzmocnienie potencjału rozumiane jako
wzmocnienie potencjału ludzkiego lub
instytucjonalnego organizacji lub grupy np.
poprzez podniesienie wiedzy, zakup wyposażenia,
strojów itp. w celu podwyższenia możliwości w
działaniu lub podwyższenia sprawności i
wydajności organizacji lub grupy.

1.2.4. Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego
Operacje dotyczące promocji
Operacja dotyczy imprezy specyficznej dla LGD
opisanej w LSR
Operacja dotyczy narzędzi/materiałów
promocyjnych
Wysokość wnioskowanej dotacji
Wniosek konsultowany z Biurem LGD lub
przygotowany przez Biuro (dotyczy operacji
własnych)

Wniosek

2 pkt – dotyczy
1 pkt – nie dotyczy
Wniosek
1
2 pkt – dotyczy
1 pkt – nie dotyczy
Wniosek
3
4 pkt – do 50 000 PLN
1 pkt – więcej niż 50 000 PLN
Dokumenty
1
4 pkt – przygotowany przez Biuro LGD
własne Biura
(dotyczy operacji własnych LGD)
3 pkt – udział w spotkaniu
konsultacyjnym lub osobiście w biurze
2 pkt – telefonicznie lub mailowo
1 pkt – nie dotyczy
Maksymalna liczba punktów – 23 pkt

Operacje dotyczące ochrony dziedzictwa lokalnego
Operacja dotyczy obiektów zabytkowych
Wniosek
poddanych pracom konserwatorskim lub
restauratorskim
Operacja dotyczy działań związanych z muzeami, Wniosek
izbami pamięci/tradycji
Wysokość wnioskowanej dotacji
Wniosek

Wniosek konsultowany z Biurem LGD lub
przygotowany przez Biuro (dotyczy operacji
własnych)

2

2

3 pkt - obiekt w rejestrze zabytków
2 pkt - obiekt w ewidencji zabytków
1 pkt – nie dotyczy
3
2 pkt – dotyczy
1 pkt – nie dotyczy
1
3 pkt – do 50 000 PLN
2 pkt – więcej niż 50 000 i mniej niż
200 000 PLN
1 pkt – więcej niż 200 000 PLN
Dokumenty
1
4 pkt – przygotowany przez Biuro LGD
własne Biura
(dotyczy operacji własnych LGD)
3 pkt – udział w spotkaniu
konsultacyjnym lub osobiście w biurze
2 pkt – telefonicznie lub mailowo
1 pkt – nie dotyczy
Maksymalna liczba punktów – 19 pkt

Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – kryteria zgodne z wymogami określonymi w PROW 2014-2020

Metodologia wyliczenia punktów:
1) punkty są przyznawane dla operacji zgodnie z określonym przedsięwzięciem, który będzie realizowała operacja
2) liczba punktów dla danego kryterium to iloczyn wagi i liczby punktów wynikających z danego kryterium, które spełnia dana operacja,
3) liczba punktów dla danej operacji to suma punktów cząstkowych obliczonych dla każdego kryterium w ramach danego przedsięwzięcia.

