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PROJEKT ZMIAN
Kryteriów wyboru projektów dla Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego
Nazwa kryterium lokalnego
Innowacyjność projektu

Zapotrzebowanie lokalnej
społeczności na realizację
projektu

Udział partnerów w realizacji
projektu

Działalność na obszarze LSR

Specyfika kryterium (opis, definicja)
Preferuje się projekty innowacyjne, oryginalne,
nowatorskie w wymiarze terytorialnym -innowacyjna
realizacja w skali, gminy, całego obszaru LSR (oceniane na
podstawie informacji zawartych w opisie projektu oraz
wiedzy członków rady);
Preferuje się projekty co do których zostało wykazane
zapotrzebowanie lokalnej społeczności z obszaru LSR (
oceniane na podstawie dodatkowego załącznika – lista
poparcia) – NIE DOTYCZY OPERACJI ZWIĄZANYCH Z
TWORZENIEM LUB ROZWIJANIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Preferuje się projekty realizowane w partnerstwie, w tym
w szczególności zakładające współpracę podmiotów z
różnych sektorów - publiczny, społeczny, gospodarczy
(oceniane na podstawie załączonych do wniosku umów
partnerskich, o treści określonej we wzorze umowy
partnerskiej, partnerstwo musi posiadać odzwierciedlenie
w kosztach projektu lub pracy własnej i być ściślę
powiązane z zakresem danej operacji)
Preferuje się projekty składane przez beneficjentów
posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie
LSR przez co najmniej jeden rok do dnia złożenia wniosku (
dokumentowane na podstawie oświadczenia)

Punktacja
0 – projekt nie ma charakteru innowacyjnego 1 – projekt
ma charakter innowacyjny na obszarze jednej gminy.
2 - projekt ma charakter innowacyjny na obszarze całego
LSR.
0 – do projektu nie dołączono listy poparcia
1 –do projektu dołączono listę poparcia co najmniej 25
osób
2 - do projektu dołączono listę poparcia co najmniej 50
osób
0 – projekt realizowany samodzielnie
1 – projekt zakłada realizację w partnerstwie z
pomiotem/ami z tego samego sektora co wnioskodawca
2 – projekt zakłada realizację w partnerstwie z podmiotami
z różnych sektorów (co najmniej jeden partner spoza
sektora wnioskodawcy)

0 – projekt składany jest przez podmiot nieposiadający
siedziby lub miejsce zamieszkania na terenie LSR przez co
najmniej jeden rok do dnia złożenia wniosku
2 - projekt składany jest przez podmiot posiadający
siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie LSR przez co
najmniej jeden rok do dnia złożenia wniosku

Zasięg oddziaływania projektu

Obszar realizacji projektu

Preferuje się projekty, których efekty będą odczuwalne dla
mieszkańców więcej, niż jednej gminy wchodzącej w
obszar LGD ( oceniane na podstawie informacji zawartych
w opisie projektu )
Preferuje się projekty realizowane w miejscowościach
poniżej 5 tys. mieszkańców

Wkład własny

Preferuje się projekty uwzgledniające wyższą wartość
wkładu własnego niż wynika to z wytycznych PROW 20142020

Liczba utworzonych miejsc
pracy (zakładanie i rozwijanie
działalności gospodarczych,
rozbudowa infrastruktury)

Preferuje się projekty przyczyniające się do tworzenia i
utrzymania nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne
etaty)

Wykorzystanie, lokalnych
potencjałów

Preferuje się projekty, które wykorzystują lokalne
potencjały: przyrodnicze, kulturowe, historyczne

Wpływ projektu na ochronę
środowiska lub przeciwdziała
zmianom klimatu

Realizacja projektu przyczyni się do ochrony środowiska
lub przeciwdziała zmianom klimatu ( oceniane na
podstawie informacji zawartych w kosztach projektu )

Poziom rozwiązywania
problemów grup
defaworyzowanych

Preferuje się projekty, których realizacje przyczyni się w
największym stopniu do poprawy sytuacji grup
defaworyzowanych wskazanych w LSR poprzez: utworzenie
miejsc pracy, zwiększenie ilości usług skierowanych do
grup defaworyzowanych, organizacji czasu wolnego (

0 - projekt oddziałuje tylko na jedna gminę członkowską
LGD
1 – projekt oddziałuje na więcej niż jedną gminę
0 – projekt zakłada realizację w miejscowości większej lub
równej 5 tys. mieszkańców
1 - projekt zakłada realizację w miejscowości poniżej 5 tys.
mieszkańców
0 – projekt nie zakłada wyższego udziału wkładu własnego
niż wymagany lub zakłada wyższy udział wkładu własnego
niż wymagany do 10%
2 – projekt zakłada wyższy udział wkładu własnego niż
wymagany o więcej niż 10%
0 – projekt nie zakłada utworzenia nowego 1 - projekt
zakłada utworzenie jednego 2 - projekt zakłada
utworzenie co najmniej dwóch nowych miejsc pracy lub

0 – projekt nie zakłada wykorzystania lokalnych
potencjałów
1 – projekt zakłada wykorzystanie jednego typu lokalnego
potencjału
2 - projekt zakłada wykorzystanie co najmniej dwóch
typów lokalnego potencjału
0 – projekt nie zakłada działań sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu
2 - projekt zakłada działania sprzyjające ochronie
środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu
0 – projekt nie wpływa na rozwiązanie zdiagnozowanych
problemów grup defaworyzowanych zdiagnozowanych w
LSR
1 - wpływa na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych
zdiagnozowanych w LSR

oceniane na podstawie informacji zawartych w opisie
projektu )

Poziom zaspokajania
lokalnych potrzeb
wynikających z diagnozy

Preferuje się projekty odpowiadające na potrzeby
społeczności lokalnych wynikające z matrycy logicznej
zawartej w rozdziale V LSR

Doradztwo w biurze LGD

Preferuje się projekty beneficjentów którzy brali udział w
doradztwie w biurze LGD (oceniane na podstawie kart
doradztwa)

2 - wpływa na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych
zdiagnozowanych w LSR i jego wnioskodawcą jest osoba
lub podmiot należący do grup defaworyzowanych
zdiagnozowanych w LSR
0 – projekt nie realizuje żadnej lub odpowiada tylko na
jedną potrzebę lokalnej społeczności wskazaną w LSR
2 - projekt odpowiada na 2 lub więcej potrzeb lokalnej
społeczności wskazanych w LSR
0 – beneficjent nie korzystał z doradztwa w biurze LGD
1 – beneficjent korzystał z doradztwa w biurze LGD
dwukrotnie i więcej
2 – beneficjent korzystał z doradztwa w biurze LGD
czterokrotnie i więcej

