Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania „Wdrażanie LSR – Małe projekty”
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Kryterium
lokalne

Punktacja

Uzasadnienie

Doświadczenie
w realizacji
projektów

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy
w realizacji projektów z udziałem Unii
Europejskiej.

2

Siedziba
wnioskodawcy

3

Wysokość
wnioskowanej
kwoty

4

Umiejscowienie
siedziby
wnioskodawcy

5

Zasięg
oddziaływania
korzyści
realizacji
projektu:
Udział
partnerów
w realizacji
projektu

5 pkt.- wnioskodawca ma
doświadczenie w realizacji projektów.
0 pkt.- wnioskodawca nie ma
doświadczenia w realizacji projektów.
5 pkt. Wnioskodawca ma
siedzibę/miejsce zamieszkania na
terenie LGD
0 pkt Wnioskodawca nie ma
siedziby/miejsca zamieszkania na
terenie LGD
10 pkt - od 4 500 zł do 10 000 zł.
5 pkt.- powyżej 10 000 zł do 15 000 zł
0 pkt. powyżej 15 000 zł do 25 000 zł
5 pkt. - miejscowość do 1000
mieszkańców
3 pkt. – miejscowość powyżej 1000 do
5000 mieszkańców
0 pkt. - miejscowość powyżej 5000
mieszkańców
5 pkt. - więcej niż jednej gminy
0 pkt. - jednej gminy

5 pkt.- więcej niż 3 innych podmiotów
3 pkt. - od 1 do 3 podmiotów
0 pkt. - bez udziału innych podmiotów

Preferuje operacje realizowane z udziałem kilku
partnerów, co ma na celu zapewnienie szerszego
oddziaływania projektów i budowanie sieci
współpracy i zwiększenia zaangażowania jak
największej liczby mieszkańców w lokalne
działania.
Preferuje operacje powiązane z realizacją innych
operacji realizowanych na obszarze LGD w
ramach wdrażania LSR w celu uzyskania
zwielokrotnionych korzyści. Osiągnięcie tego
efektu jest ważne ze względu na ograniczoną
ilość środków na wdrażanie LSR.

6

7

Komplementarn
ość operacji
z realizowanymi
na obszarze
LGD
operacjami.

8

Pobudzenie
aktywności
mieszkańców

10 pkt.- jest komplementarną
w stosunku do co najmniej 4 innych
operacji (projektów) zrealizowanych
na obszarze LGD
5 pkt.- jest komplementarną
w stosunku do 1-3 innych operacji
(projektów) zrealizowanych na
obszarze LGD
0 pkt.- nie jest komplementarną z
innymi operacjami/projektami
5 pkt. - Realizacja operacji przyczyni
się do pobudzenia aktywności
mieszkańców i wzmocnienia ich więzi
z miejscem zamieszkania
0 pkt. Realizacja operacji nie
przyczyni się do pobudzenia
aktywności mieszkańców
i wzmocnienia ich więzi z miejscem
zamieszkania

Oceniana jest lokalizacja siedziby
wnioskodawcy. Zamiarem jest wspieranie
podmiotów zarejestrowanych na terenie gmin
należących do LGD „Wspólny Trakt”
Z powodu ograniczonych środków na realizację
LSR na terenie LGD preferuje się operacje
o niższej wartości kosztów kwalifikowalnych.
Oceniana jest wielkość miejscowości, w której
zlokalizowana jest siedziba wnioskodawcy.
Zakładany jest rozwój małych miejscowości
wiejskich poprzez wspieranie podmiotów
działających na ich terenie.
Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji
oraz powszechność pożytków z jej realizacji.
Preferowane są te operacje, które swoim
zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR

Preferuje operacje przyczyniające się do
pobudzenia aktywności mieszkańców i
wzmocnienia ich więzi z miejscem
zamieszkania, co ogranicza negatywne zjawiska
t.j.: migracja osłabienie więzi międzyludzkich,
mało rozwinięte społeczeństwo obywatelskie,
niskie kwalifikacje zawodowe społeczności
wiejskiej.

Suma punktów:
Maksymalna liczba punktów: 50 pkt
Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wybrana operacja: 20 pkt

