Kryteria wyboru operacji
Weryfikacja wstępna
Lp.

Warunek

TAK

NIE

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

10 Do wniosku dołączono dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze
potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz
kryteriów wyboru operacji
11. Prawidłowo wskazano próg limitu wsparcia dotyczący danej operacji,
minimalnej/maksymalnej wartości operacji; maksymalnego poziomu
wsparcia (jeśli dotyczy)

□
□
□
□

□
□
□
□

12. Planowany okres realizacji operacji jest zgodny z ogłoszeniem w
sprawie naboru wniosków (jeśli dotyczy lub jeśli wskazano w
ogłoszeniu)

□

□

1.

Wniosek został złożony w miejscu, terminie i formie wskazanych w
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

2.

Wniosek został sporządzony na formularzu wskazanym w ogłoszeniu
o naborze

3.

Wniosek złożono w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na
płycie CD - dotyczy operacji finansowej ze środków EFRROW

4

Wniosek złożono w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu
GWA2014 w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze - w zakresie
operacji finansowej ze środków EFS/EFRR
Dołączono 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosków o
dofinansowanie wraz z załącznikami - dotyczy operacji finansowej
ze środków EFS/EFRR
Dołączono potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej
wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
dotyczy operacji finansowej ze środków - EFS/EFRR
Pozytywnie zweryfikowano zgodność sumy kontrolnej wskazanej na
Potwierdzeniu przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
złożonego do LGD w ramach naboru - dotyczy operacji finansowej
ze środków EFS/EFRR
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany
w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

5

6

7

8.

9.

Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o
naborze wniosków o udzielenie wsparcia (jeśli dotyczy)

Ocena zgodności z LSR
Lp
.

Warunek

1. Operacja realizuje cele LSR
2. Operacja wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest
odpowiedzią na główne i istotne problemy oraz grupy docelowe
określone w LSR
3. Operacja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników produktu i
rezultatu określonych w LSR

TAK

NIE

□
□

□
□

□

□

Ocena zgodności z programem PROW 2014-2020
Lp.

I.

Warunek
Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osobą fizyczna wykonująca
działalność gospodarczą

1.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej1

2.

Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje
działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2

3.

Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

4.

Wnioskodawca jest pełnoletni

5.

Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2
lit. a rozporządzenia3), a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot spełniający
warunki I.1,3 i 4 (§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. a–c rozporządzenia)

II.

Wnioskodawcą jest osobą prawną

1.

Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w
ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza
obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej
jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek
dotyczący gmin)

TAK

NIE

ND

□
□

□

□
□

□

□

□

□
□
□

□
□
□

□

□
□

□
□

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z późn. zm);
j.w.
3 Rozporządzenie 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 (Dz. U.
poz. 1570)
1
2

2.

Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo

3.

Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1.)

III.

Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

1.

Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR

IV. Wnioskodawcą jest spółka cywilna

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□

□
□

1.

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki
cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria
określone w pkt I-III

2.

Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie
ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między
podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim
objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 4)

□

V.

Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej5

□

1.

Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/2014 6

□

□

□

□

□

□

□

□

VI. Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji
1.

Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata
2014-20207 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie
zakładanych wskaźników

2.

Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu

Rozporządzenie 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
5 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584 z późn.zm.)
6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015
r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie
strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541)
4

3.

Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR ,
chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie
zlokalizowany poza tym obszarem

□

□

□

4.

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada
prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o
przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres
podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art.
71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20138

□

□

□

5.

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po
zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy
o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r

□

□

6.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych

□
□

□
□

□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

6a. Pomoc na jedną operację własną LGD nie przekracza 50 tys. złotych
7.

Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2
ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia9:

a)

posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do
operacji, którą zamierza realizować, lub

b)

posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, lub

c)

posiada, jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu
operacji, lub

d)

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.)
8

9Rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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 (Dz. U.
poz. 1570)

8.

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z
biznesplanem (nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie
określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia10), który zawiera
informacje wskazane w § 4 ust.4 rozporządzenia 11)

9.

Realizacja operacji nie jest możliwa do realizacji bez udziału środków
publicznych

10.

Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
jeżeli jej wydanie jest uwarunkowane przepisami odrębnymi

VII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej

□

□

□

□
□

□
□

□

□
□

□

□
□

1.

Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących
działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana
wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

2.

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 12 , w
szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej

□

□

3.

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została
dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozporządzenia13

□

□

4.

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej,
do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej

□

□

5.

Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu
wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w
którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

□

□

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji,
zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na
podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

Rozporządzenie 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
11 Rozporządzenie 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
10

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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 (Dz. U.
poz. 1570);
12
13

6.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w
zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia3 i nie są
kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych
obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR

□

□

7.

Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w
szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach
tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest
nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację

□

□

VIII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej

□
□

□
□

1.

Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej

2.

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została
dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozporządzenia albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu
podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit.
a rozporządzenia

□

□

3.

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy,
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
o pracę (nie ma zastosowania, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu
podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o
której przyznanie ubiega się wnioskodawca na realizacje danej operacji, nie
przekracza 25 tys. złotych)

□

□

4.

Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które
zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3
lata od dnia wypłaty płatności końcowej

□

□

IX. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c
rozporządzenia

□

1.

□

Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest
sklasyfikowana wg PKD, o których mowa w § 8 rozporządzenia

□

□
□

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru

Kryteria wspólne dla wszystkich rodzajów operacji
Lp.
1.

2.

3.

Kryterium
Doświadczenie wnioskodawcy (nie dotyczy
wniosków w ramach działania: Bezzwrotne
wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej)
0 pkt - 3 i więcej zrealizowanych projektów
1 pkt – 1-2 zrealizowane projekty
2 pkt - brak zrealizowanych projektów

Doradztwo LGD
1 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa
biura LGD na etapie wnioskowania
0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa
biura LGD na etapie wnioskowania

Wpływ operacji na poprawę stanu
środowiska naturalnego lub klimatu obszaru
LSR

Źródło danych

Uwagi

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR,
dodatkowe informacje
zawarte w opisie
wskazujące na posiadane
doświadczenie lub jego
brak. Oświadczenie
wnioskodawcy o
posiadaniu/nieposiadaniu
doświadczenia
opisanego w kryterium
pod rygorem
odpowiedzialności
karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
Dokumentacja LGD (np.
Rejestr usług
doradczych, listy
obecności na
szkoleniach, wydruki
wiadomości
elektronicznych,

Weryfikacji dokonują członkowie Rady na podstawie informacji zawartej we
wniosku o przyznanie pomocy oraz dodatkowych załączników. Jeżeli
członkowie Rady mają wątpliwości co do rzetelności tych informacji i/lub
oświadczeń dołączonych do wniosku, mogą poprosić Biuro LGD o weryfikację
tych informacji na podstawie powszechnie dostępnych źródeł informacji.

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

Aby otrzymać 3 pkt. operacja musi zakładać pozytywny efekt ekologiczny w
jednym z obszarów:
- zawierać komponent edukacyjny w zakresie ekologii stanowiący jeden z

Informację zawartą we wniosku o przyznanie pomocy potwierdza Biuro LGD

Ocena
(pkt)

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę
stanu środowiska naturalnego i/lub klimatu
obszaru LSR.
0 pkt - operacja ma neutralny wpływ na
poprawę stanu środowiska naturalnego lub
klimatu obszaru LSR.

4. Innowacyjność operacji

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR,
zaświadczenie
niezależnej jednostki
naukowo – badawczej
lub JST

5. Oddziaływanie operacji na grupę

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

6.

Wniosek o przyznanie

6 pkt - innowacyjność potwierdzona przez
jednostkę naukowo - badawczą
3 pkt - innowacyjność na poziomie powiatowym
potwierdzona przez JST
2 pkt - innowacyjność na poziomie gminnym
potwierdzona przez JST
0 pkt - brak innowacyjności

defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR
3 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na
dwie ze zidentyfikowanych grup
defaworyzowanych na obszarze LSR
2 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na
jedną ze zidentyfikowanych grup
defaworyzowanych na obszarze LSR
0 pkt - brak oddziaływania operacji na grupę
defaworyzowaną na obszarze LSR
Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie

głównych celów realizacji projektu oraz na który przeznaczono nie mniej niż
20% wartości projektu,
- przyczyniać się do redukcji emisji CO2
- zawierać komponent czynnej ochrony przyrody (sposób ochrony przyrody
stosowany na całości lub części rezerwatu przyrody lub parku narodowego,
dopuszczający wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych,
ingerujących w naturalne procesy) stanowiący nie mniej niż 40% budżetu
projektu
- zakładać realizację przedsięwzięcia na skutek którego zostanie ograniczony
wpływ ruchu turystycznego na obszarach chronionych, które stanowią minimum
70% obszaru objętego projektem
Jednostki naukowo – badawcze, których zaświadczenia będą honorowane:
 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni,
 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 instytuty badawcze,
 międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 Polska Akademia Umiejętności,
 inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej, a posiadające
osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,
nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjne
W przypadku wniosków składanych przez JST, innowacyjność potwierdza inna
JST właściwa ze względu na teren realizacji operacji – dla samorządu
powiatowego będzie to gmina, dla samorządu gminnego – powiat.
Aby zostały spełnione przesłanki przyznania punktów, członkowie grup
defaworyzowanych nie mogą stanowić mniej niż 60% wszystkich
uczestników/odbiorców wsparcia w ramach operacji.

Minimalna wysokość wkładu własnego podawana jest oddzielnie dla każdego

7.

8.

projektu
6 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy
od minimalnego o więcej niż 10 p.p.
4 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy
od minimalnego o wartość w przedziale 5-9,99
p.p.
(włącznie)
2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy
od minimalnego na poziomie 1 - 4,99 p.p.
(włącznie)
0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na
minimalnym wymaganym poziomie
Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników
LSR
5 pkt - operacja wpływa na osiągniecie dwóch
lub więcej wskaźników produktu/rezultatu LSR
0 pkt - operacja nie wpływa na osiągniecie
dwóch lub więcej wskaźników
produktu/rezultatu LSR
Komplementarność projektu z innymi
projektami
5 pkt – wnioskodawca wykazał
komplementarność z innymi projektami
0 pkt – wnioskodawca nie wykazał
komplementarności z innymi projektami

pomocy w ramach LSR

naboru w ramach każdego działania.
Przykład wyliczania wkładu własnego podczas oceny operacji:
- aby uzyskać 6 pkt. w ramach oceny wniosku gdzie minimalny wkład własny to
30% należy zadeklarować na poziomie 40,01% licząc od kwoty kosztów
kwalifikowanych (na podstawie budżetu operacji)

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

Zapisy o osiągnięciu wskaźników opisanych w LSR muszą znaleźć się w
minimum dwóch miejscach w części opisowej wniosku (Cele oraz opis operacji)
i pozostawać w ścisłym związku z budżetem operacji.
Niedopuszczalne jest przyznanie punktów za realizację innych wskaźników niż
tych, które są przypisane do celu/celu szczegółowego/przedsięwzięcia w ramach
których realizowana ma być operacja.

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR

W ramach operacji można wskazać komplementarność międzyprogramową,
terytorialną bądź sektorową projektu z innymi projektami realizowanymi ze
środków ze środków europejskich lub innych (np. FIO, Programy MKiDN itp.),
które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Weryfikacji podlegać
będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi
zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero
zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy
też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie: czy przy
realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy
nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją
innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego
terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest
uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów
komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia
lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.
We wniosku musi znaleźć się ilość danych wystarczających do identyfikacji
projektu komplementarnego – minimum: numer umowy o przyznanie pomocy
(ewentualnie kopia pisma informującego o jej przyznaniu) , tytuł projektu,
fundusz z którego jest/był realizowany.

Działanie:
Lp
.

CZĘŚĆ C1: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Odnowa i rozwój wsi
Kryterium

Źródło danych

Uwagi

1.

Wpływ na rozwój produktów lokalnych
3 pkt - projekt dotyczy ogólnodostępnej infrastruktury mogącej służyć
sprzedaży/promocji produktu lokalnego
0 pkt – projekt dotyczy infrastruktury innego typu

Wniosek o
dofinansowanie +
budżet

Aby przyznać punkty wnioskodawca zarówno w części
opisowej wniosku jak i budżecie ujął w przejrzysty sposób
w jaki sposób infrastruktura stworzona/zmodernizowana w
ramach operacji służyć będzie sprzedaży/ promocji
produktu lokalnego

2.

Wpływ na rozwój turystyki
3 pkt - projekt dot. rozwoju infrastruktury turystycznej/kulturalnej/
sportowej
0 pkt – projekt dotyczy infrastruktury innego typu

Wniosek o
dofinansowanie +
budżet

Aby przyznać punkty wnioskodawca zarówno w części
opisowej wniosku jak i budżecie ujął w przejrzysty sposób
w jaki sposób infrastruktura stworzona/zmodernizowana w
ramach operacji służyć celom turystycznym, kulturalnym
lub sportowym

Wniosek o
przyznanie
pomocy w ramach
LSR

W ramach kryterium preferowane są operacje realizowane
w miejscowości/ach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców. Decyduje lokalizacja inwestycji opisana w
wniosku o dofinansowanie.

3. Miejsce realizacji operacji

2 pkt – operacja realizowana w miejscowości/ach zamieszkałych przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców.
0 pkt – operacja realizowana w miejscowości/ach zamieszkałych przez
więcej niż 5 tys. mieszkańców.

WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Ocena
(pkt)

