Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze

Karta oceny operacji – typ 9
Lp

Nazwa kryterium/ilość
punktów

1

Ilość zrealizowanych projektów z
dofinansowaniem UE w okresie od
2010r. do dnia składania wniosku o
przyznanie pomocy.
0 pkt. - 3 i więcej zrealizowanych
projektów.
2 pkt. – do 2 zrealizowanych projektów.
6 pkt. – brak zrealizowanych projektów.
Maksymalnie 6 punktów

2

Związanie wnioskodawcy z terenem
LSR
20 pkt. Wnioskodawca ma miejsce
stałego zamieszkania lub działania na
obszarze LSR od min 2 lat .lub
wnioskodawcą jest j.s.t.
5pkt. Wnioskodawca ma miejsce
stałego zamieszkania lub działania na
obszarze LSR od min 1 roku .
0 pkt. Wnioskodawca nie dostarczył
zaświadczenia lub przebywa na terenie
realizacji LSR na innych warunkach.
Maksymalnie 20 punktów
Wpływ operacji na poprawę stanu
środowiska naturalnego lub klimatu
obszaru LSR
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.
Maksymalnie 3 punkty

3

Źródło weryfikacji

Objaśnienia /uwagi

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR,
dodatkowe informacje
zawarte w opisie
wskazujące na
posiadane
doświadczenie lub jego
brak. Oświadczenie
wnioskodawcy o
realizacji/nie realizacji
projektów
dofinasowanych ze
środków UE pod
rygorem
odpowiedzialności
karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
Dla osób fizycznych:
Dowód osobisty, lub
zaświadczenie o stałym
zamieszkiwaniu
wystawione przez
właściwy urząd.
Dla osób prawnych:
Zaświadczenie o
siedzibie dla celów
podatkowych
wystawione przez
Urząd Skarbowy - nie
starsze niż 1 miesiąc.
Wniosek o przyznanie
wsparcia

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.

Weryfikacji dokonują członkowie
Rady na podstawie informacji
zawartej w załącznikach do
wniosku.

Aby otrzymać 3 pkt. Operacja
musi zakładać pozytywny efekt
ekologiczny w
jednym z obszarów pomocy w
ramach LSR.
- przyczyniać się do redukcji emisji
CO2 przez montaż urządzeń o
mocy nie mniejszej niż 2 KW
(dołączone wyliczenie redukcji
CO2, oraz wskaźniki wykazane we
Wniosku )- zawierać komponent czynnej
ochrony przyrody (sposób
ochrony przyrody
stosowany na całości lub części

4

Innowacyjność operacji
3 pkt. – innowacyjność na poziomie
powiatowym potwierdzona przez JST.
2 pkt. – innowacyjność na poziomie
gminnym potwierdzona przez JST.
0 pkt. – brak innowacyjności.
Maksymalnie 3 punkty

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR,
zaświadczenie
JST.

5

Oddziaływanie operacji na grupę
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.

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR.

rezerwatu przyrody lub parku
narodowego,
dopuszczający wykonywanie w
4razie 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.
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. W
przypadku innych
wnioskodawców zaświadczenie
wydaje urząd gminy/starostwo
powiatowe właściwy/e ze względu
na miejsce realizacji
operacji/inwestycji.
W zaświadczeniu JST musi znaleźć
się jasny zapis o zasięgu
geograficznym innowacyjności.
Zarówno urząd gminy jak i
starostwo powiatowe może, o ile
dysponuje taką wiedzą fachową,
uznać zasięg innowacyjności na
poziomie powiatowym.
Zaświadczenia o innowacyjności w
skali wnioskodawcy nie będą
uznawane.
Aby zostały spełnione przesłanki
przyznania punktów, członkowie
grup defaworyzowanych nie
mogą stanowić mniej niż 60%
wszystkich
uczestników/odbiorców wsparcia
w ramach operacji. W przypadku
wniosków związanych z rozwojem
przedsiębiorczości grupę
defaworyzowaną stanowią nowi
pracownicy (we wszystkich typach

0 pkt. – brak oddziaływania operacji na
grupę defaworyzowaną na obszarze
LSR.
Maksymalnie 3 punkty

6

Wkład własny wnioskodawcy w
finansowanie Projektu
6 pkt. – deklarowany wkład własny jest
wyższy od minimalnego o 10 i więcej
p.p.
4 pkt. – deklarowany wkład własny jest
wyższy od minimalnego o wartość w
przedziale od 5do 9,99 p.p.(włącznie).
2 pkt. – deklarowany wkład własny jest
wyższy od minimalnego o wartość w
przedziale od 1 do 4,99 p.p.(włącznie).
0 pkt. – wnioskodawca deklaruje wkład
własny na minimalnym wymaganym
poziomie.

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR.

Maksymalnie 6 punktów

7

8

Wypływ operacji na osiągnięcie
wskaźników LSR
5 pkt. – operacja wpływa na osiągniecie
dodatkowych dwóch lub więcej
wskaźników produktu/rezultatu LSR.
2 pkt. Operacja wpływa na osiągnięcie
1dodatkowego wskaźnika
produktu/rezultatu.
0 pkt. – operacja nie wpływa na
osiągniecie dwóch lub więcej
dodatkowych wskaźników
produktu/rezultatu LSR.
Maksymalnie 5 punktów
Komplementarność projektu z innymi
projektami
5 pkt. – wnioskodawca wykazał

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR.

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR.

operacji) lub wnioskodawca
(jedynie w zakresie zakładania
nowej działalności gospodarczej).
Uwaga: We wniosku muszą być
wyszczególnione wartości w
planowanych do osiągnięcia
wskaźników operacji w części
wniosku dot. Wskaźników
produktu i rezultatu.
Minimalna wysokość wkładu
własnego podawana jest
oddzielnie dla każdego 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 40,00%
licząc od kwoty kosztów
kwalifikowanych (na podstawie
budżetu operacji)
W przypadku operacji
dofinansowanej w ramach premii
na zakładanie działalności
gospodarczej, wysokość
deklarowanego wkładu własnego
obliczana jest w stosunku do
kwoty premii. – aby uzyskać 6 pkt.
W ramach oceny wniosku należy
zadeklarować poniesienie kosztów
kwalifikowanych powyżej kwoty
premii o co najmniej10,00% tej
kwoty.
Zapisy o osiągnięciu wskaźników
opisanych w LSR muszą znaleźć się
w minimum : opisie operacji,
części wniosku dot. Wskaźników
produktu i rezultatu i pozostawać
w ścisłym związku z budżetem
operacji. Nie są brane pod uwagę
wskaźniki obligatoryjne dla
danego typu operacji

W ramach operacji można
wskazać komplementarność
międzyprogramową, terytorialną

komplementarność z innymi
projektami.
0 pkt. – wnioskodawca nie wykazał
komplementarności z innymi
projektami.
Maksymalnie 5 punktów

9

10

Doradztwo świadczone przez biuro
LGD
2 pkt. – wnioskodawca skorzystał z
doradztwa świadczonego przez
pracowników LGD
0 pkt. – wnioskodawca nie skorzystał z
doradztwa świadczonego przez
pracowników LGD
Maksymalnie 2 punkty
Projekt realizowany z udziałem
partnerów społecznych
5 pkt. – wnioskodawca lub partner
projektu jest organizacją pozarządową
0 pkt. – wnioskodawca lub partner nie
jest organizacją pozarządową
Maksymalnie 5 punktów

Ewidencja doradztwa
dostępna w biurze LGD

Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach LSR.

bądź sektorową projektu z innymi
projektami realizowanymi 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 lecz
tylko w następującym zakresie:
czy przy realizacji projektu będą
wykorzystywane efekty lub
produkty realizacji innego
projektu i/lub czy rozwiązują ten
sam problem;
We wniosku musi znaleźć się ilość
danych wystarczających do
identyfikacji projektu
komplementarnego – minimum:
numer umowy o przyznanie
pomocy /numer projektu
(ewentualnie kopia pisma
informującego o jej przyznaniu,
wydruk z listy rankingowej), tytuł
lub cel projektu, fundusz z którego
jest/był realizowany oraz opisu na
czym polega komplementarność
projektowanego działania ze
wskazanym projektem wraz z
uzasadnieniem
(komplementarność będzie
rozpatrywana tylko w zakresie
opisanym przez wnioskodawcę).
Doradztwo świadczone przez
pracowników biura LGD oznacza
udzielenie usługi doradczej na
etapie konstruowania wniosku o
dofinansowanie potwierdzone
wpisem w rejestrze doradztwa.

Wnioskodawca lub partner
posiada wpis w KRS lub innym
rejestrze zaświadczający o
posiadaniu statusu organizacji
pozarządowej. Każdy z partnerów
projektu musi mieć przypisane
zadania w projekcie powiązane z

jego budżetem i wskaźnikami.

11

Współpraca z OPS/PUP/PCPR
2 pkt- projekt zakłada współpracę z
OPS/PUP/PCPR lub podmiot ten jest
wnioskodawcą.
0 pkt - projekt nie zakłada takiej
współpracy

Wniosek o
dofinansowanie +
porozumienie/umowa
partnerska

12

Doświadczenie kierunkowe
2 pkt-wnioskodawca lub partner
posiada doświadczenie w realizacji
działań na rzecz osób starszych (+50)
0 pkt - wnioskodawca lub partner nie
posiada takiego doświadczenia

Wniosek o
dofinansowanie

13

Wielkość grupy wspartej w ramach
projektu
3pkt – grupa ponad 40 osób
2pkt – grupa pomiędzy 20 a 40 osób
1 pkt – grupa pomiędzy 10 a 20 osób
0pkt – grupa poniżej 10 osób

Wniosek o
dofinansowanie

Dla przyznania punktów
konieczne jest spójne (zarówno
we wniosku jak i załącznikach)
wyjaśnienie zakresu i czasu
współpracy. Szczególne znaczenie
ma współpraca w zakresie
osiągania wskaźnika
zatrudnialności
Aby spełnić warunek konieczny
dla przyznania punktów,
wnioskodawca/partner musi
posiadać doświadczenie w
zakresie prowadzenia działań na
rzecz osób starszych (określenie
lokalizacji działań, grupy
odbiorców i okresu jego
prowadzenia). Nie jest konieczne
aby działania te odbywały się w
ramach projektów
współfinansowanych ze środków
publicznych.
Aby spełnić warunek konieczny
dla przyznania punktów, we
wniosku przynajmniej w 3
miejscach (opis grupy docelowej,
opis sposobu rekrutacji,
wskaźniki) musi znaleźć się
informacja o ilości uczestników
projektu

