Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2017
Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 lipca 2017 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego
(maksymalna liczba punktów- 50 PKT, minimalna liczba punktów – 20 PKT)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

1.

Operacja
wykorzystuje lokalne
zasoby
ludzkie,
kulturowe,
historyczne
lub
przyrodnicze

DEFINICJA KRYTERIUM

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI
NA OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH
CELÓW LSR

Ocenie podlega zakres wykorzystania
zasobów lokalnych. Do zasobów
lokalnych zaliczamy zasoby ludzkie,
kulturowe, historyczne i przyrodnicze.
Przez zasoby lokalne rozumie się
wszelkiego rodzaju dobra materialne i
niematerialne
unikalne
i
charakterystyczne dla obszaru LGD.
Przez zasoby przyrodnicze rozumie się
m.in.: parki, ścieżki przyrodnicze,
rezerwaty, pomniki przyrody, zbiorniki
wodne, lasy, łąki. Przez zasoby
kulturowe rozumie się m.in.: obrzędy,
legendy, obiekty zabytkowe związane z
lokalną
kulturą.
Przez
zasoby
historyczne rozumie się m.in.: szlaki
turystyczne, obiekty i wartości
związane z historią miejscowości i jej
mieszkańców. Przez zasoby ludzkie
rozumie się m.in.: osoby i ich
kwalifikacje, wolontariuszy,
mieszkańców.
LGD nie zamyka listy sposobów
wykorzystania lokalnych zasobów.
Zadaniem
Wnioskodawcy
jest
szczegółowo opisać, w jaki sposób
zamierza wykorzystać lokalne zasoby
obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób
wykorzystanie wskazanych zasobów

Realizacja
operacji
przyczyni
się
do
kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących lokalne
zasoby i potencjał obszaru
LGD

Operacje wykorzystujące lokalne zasoby
ludzkie,
kulturowe,
historyczne
i
przyrodnicze
przyczynią
się
do
kompleksowej realizacji LSR, a tym samym
lepszej realizacji Celu szczegółowego I.5.
Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru
poprzez wspieranie lokalnego produktu,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i
promocję obszaru LGD oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego: Stworzenie
miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi
przedsiębiorczych,
skupionych
wokół
partnerskiej współpracy, posiadających
wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby
lokalne.

PUNKTACJA

Operacja zakłada
wykorzystanie zasobów
lokalnych:
1.Dwóch lub więcej różnych
zasobów – 10 PKT
2. Jednego zasobu – 5 PKT
3.Operacja nie zakłada
wykorzystania żadnego
lokalnego zasobu – 0 PKT

wpłynie
na
realizację
opisywanego projektu

2.

3.

Operacja w swoim
zakresie obejmuje
wyposażenie
podmiotów
działających w sferze
kultury (zespoły
ludowe, orkiestry,
domy kultury etc.)*

Oddziaływanie
operacji na grupy
defaworyzowane
określone w LSR:
osoba starsza (55+)
lub niepełnosprawna
lub długotrwale
bezrobotna
(bezrobotny
pozostający w
rejestrze powiatowego
urzędu pracy łącznie
przez okres 12
miesięcy w okresie
ostatnich dwóch lat, z
wyłączeniem okresów

celów

Kryterium weryfikowane w oparciu o
zapisy we wniosku o przyznanie
pomocy
oraz
Oświadczenia
Wnioskodawcy
Kryterium jest subiektywną oceną
członka Rady LGD
Ocenie podlega, czy wnioskodawca
założył w projekcie
zadania
polegające
na
wyposażeniu
podmiotów działających w sferze
kultury,
kultywujących
lokalne
dziedzictwo.
Kryterium weryfikowane w oparciu o
zapisy we wniosku o przyznanie
pomocy oraz załączników do wniosku

Preferowane są operacje oddziałujące
pozytywnie na grupę defaworyzowaną.

Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
wniosku o przyznanie
pomocy
oraz
na
podstawie
Oświadczenia
Wnioskodawcy,
że

Wnioski uwzględniające
wyposażenie podmiotów
i działających w sferze
kultury będą odpowiedzią
na
zdiagnozowany
problem braku lub niskiej
jakości
wyposażenia
podmiotów, działających
w
sferze
kultury,
kultywujących
lokalne
dziedzictwo.
Końcowymi odbiorcami
będą osoby należące do
grup defaworyzowanych
określonych w LSR

Kryterium przyczyni się do kompleksowej
realizacji LSR, a tym samym lepszej
realizacji Celu szczegółowego I.5
Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru
poprzez wspieranie lokalnego produktu,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i
promocję obszaru LGD oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego: Stworzenie
miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi
przedsiębiorczych,
skupionych
wokół
partnerskiej współpracy, posiadających
wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby
lokalne.
Kryterium przyczyni się do kompleksowej
realizacji LSR, a tym samym lepszej
realizacji Celu szczegółowego I.5
Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru
poprzez wspieranie lokalnego produktu,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i
promocję obszaru LGD oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego: Stworzenie
miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi
przedsiębiorczych,
skupionych
wokół
partnerskiej współpracy, posiadających
wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby
lokalne.

Operacja w swoim zakresie
obejmuje wyposażenie
podmiotów działających w
sferze kultury:
1. TAK 10 PKT
2. NIE – 0 PKT

Operacja w swoim zakresie
oddziałuje na:
1.Dwie lub więcej różnych
grup defaworozowanych – 10
PKT
2. Jedną grupę
defaworyzowaną – 5 PKT
3.Operacja nie zakłada
oddziaływania na żadną grupę
defaworyzowaną – 0 PKT -

4.

5.

odbywania stażu i
przygotowania
zawodowego
bezrobotnego) lub
osoby poniżej 26 roku
życia
Wpływ realizacji
operacji na promocję
LSR i LGD

Wnioskodawca
posiada doświadczenie
w realizacji projektów
współfinasowanych ze
środków
Unii
Europejskiej

realizowana operacja kierowana jest
do grup defaworyzowanych

Preferowane
będą
operacje
przyczyniające się do promocji LSR i
LGD*:
1) promocja poprzez oznaczenie
inwestycji tablicą informacyjną o
realizacji przedsięwzięcia w ramach
LSR i udziale LGD
2)promocja
na
stronie
www
wnioskodawcy i/lub informacja na
materiałach powielanych i inne formy
promocji o realizacji przedsięwzięcia w
ramach LSR i udziale LGD.
Aby otrzymać punkty należy spełnić
łącznie oba warunki.
Kryterium weryfikowane w oparciu o
Oświadczenie
Wnioskodawcy
o
planowanej formie promocji.
*Koszt promocji stanowi koszt
niekwalifikowalny przy wniosku o
udzielenie wsparcia
Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej

Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
Oświadczeń
Wnioskodawców,
potwierdzających

Promocja
otrzymanego
dofinansowania
dzięki
środkom pozyskanym przy
udziale LGD pozwoli na
zwiększenie świadomości i
znajomości
Lokalnej
Grupy
Działania,
co
przyczyni się do lepszej
realizacji LSR

Do finansowania wybierane będą projekty,
zakładające promocję LSR oraz LGD co
przyczyni się do prawidłowej realizacji
całej Lokalnej Strategii Rozwoju

Wnioskodawca:
1. Planuje promocję LSR i
LGD
poprzez
oznaczenie
inwestycji
tablicą
informacyjną
o
realizacji przedsięwzięcia
w ramach LSR i udziale LGD
i promocję na stronie www
wnioskodawcy i/lub informacja
na materiałach powielanych
i innych formach promocji
- 10 PKT
2. Nie zakłada promocji LSR
i LGD - 0 PKT

Posiadane
przez
wnioskodawcę
doświadczenie
w realizacji projektów o
podobnym charakterze,
przyczyni się do
prawidłowej realizacji
projektu
bez
ryzyka
zwrotu
środków finansowych, a
tym samym
lepszej

Kryterium przyczyni się do kompleksowej
realizacji LSR, a tym samym lepszej
realizacji Celu szczegółowego I.5
Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru
poprzez wspieranie lokalnego produktu,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i
promocję obszaru LGD oraz wpłynie na
osiągniecie Celu ogólnego: Stworzenie
miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi
przedsiębiorczych,
skupionych
wokół
partnerskiej współpracy, posiadających

Wnioskodawca
zrealizował
projekty współfinasowane ze
środków Unii Europejskiej
i otrzymał płatność ostateczną:
1.Dwa i więcej projekty -10
PKT
2. Jeden projekt -5 PKT
3. Wnioskodawca nie
posiada doświadczenia
w realizacji projektów -0 PKT

zrealizowanie projektów.

6.

Wnioskodawca
korzystał
z doradztwa LGD

Ocenie podlega, czy wnioskodawca
przed złożeniem wniosku o przyznanie
pomocy i ubiegając się o pomoc
skorzystał z doradztwa prowadzonego
przez LGD bezpośrednio w biurze
LGD
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie dokumentacji LGD (karta
udzielonego doradztwa)

realizacji
LSR
Wnioski
przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane
oraz
w
większym stopniu będą
realizować założone cele
LSR.

wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby
lokalne.
Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się
do realizacji i lepszego osiągnięcia
wszystkich celów strategii

Wnioskodawca
z doradztwa LGD:
1.
2.

korzystał

TAK – 10 PKT
NIE – 0 PKT

*Kryterium kluczowe – W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności na liście operacji wybranych decyduje ilość punktów uzyskanych w ramach
kluczowych lokalnych kryteriów wyboru, a następnie kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy.

