KRYTERIA WYBORU OPERACJI
DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWIJANIA OGÓLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ

Lp.

Kryteria oceny
operacji

1.

Źródło weryfikacji

Opis

Uzasadnienie

Punktacja

Realizacja projektu na
obszarach
zamieszkałych przez
mniejszą liczbę
ludności

Preferuje się projekty realizowane na
obszarach zamieszkałych przez mniej niż
5 tys. mieszkańców

Kryterium wynika z potrzeby
zapewnienia równoległego rozwoju
funkcji turystycznych całego obszaru
LGD ze szczególnym uwzględnieniem
mniejszych miejscowości, co wpłynie
za zintegrowanie oferty turystycznej.

Miejscem realizacji projektu jest miejscowość
zamieszkała przez mniej niż 5 tys. osób - 2 pkt.

Komplementarność
projektu

Preferuje się projekty stanowiące
uzupełnienie, rozbudowę lub powiązanie
zakresowe realizowanych lub
zrealizowanych na obszarze LGD
projektów, zwłaszcza w ramach
wdrażania LSR na lata 2008 – 2015 lub
LSR na lata 2016 - 2022

Kryterium ogranicza słabą stronę
obszaru określoną w diagnozie jaką jest
małe zintegrowanie działań
poszczególnych gmin i podmiotów
zajmujących się turystyką i jest
uzasadnione koniecznością
wzmocnienia oddziaływania projektów
realizowanych w ramach LSR

3.

Doradztwo
świadczone przez
Biuro LGD

Preferuje się wnioskodawców, którzy
skorzystali z doradztwa świadczonego w
Biurze LGD lub uczestniczyli w
szkoleniach dotyczących poprawnego
przygotowania wniosku o przyznanie
pomocy, organizowanych przez LGD

Kryterium jest uzasadnione lepszym
przygotowaniem wniosku do realizacji
i spełnieniem kryteriów istotnych z
punktu widzenia realizacji założeń i
celów Strategii

4.

Realizacja operacji
przewiduje
zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska lub
klimatu

Preferuje się projekty przewidujące
zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska i klimatu

Kryterium wpłynie na
zagwarantowanie realizacji projektu w
sposób uwzględniający wymogi
ochrony środowiska i przeciwdziałania
zmianom klimatu

Realizacja operacji przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu - 5 pkt.
Realizacja operacji nie przewiduje zastosowania
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu – 0 pkt.

Załączniki do wniosku o
przyznanie pomocy

Preferuje się projekty z kompletnie
wypełnionym wnioskiem o przyznanie
pomocy i zawierające wszystkie
wymagane załączniki

Kryterium wynika z konieczności
skrócenia czasu oceny formalnej
wniosku i premiuje wnioskodawców
rzetelnie przygotowanych do realizacji
projektów

Wniosek jest przygotowany do realizacji tzn. został
wypełniony w wymaganym instrukcją zakresie i
dołączono do niego wszystkie wymagane załączniki –
5 pkt.
Wniosek nie jest przygotowany do realizacji tzn.
został wypełniony niekompletnie i nie zostały
dołączone wymagane załączniki – 0 pkt.

Wniosek o przyznanie
pomocy i załączniki

2.

5.

Gotowość projektu do
realizacji

Miejscem realizacji projektu jest miejscowość
zamieszkała przez więcej niż 5 tys. osób - 1 pkt.

Projekt jest komplementarny z innym działaniem
realizowanym lub zrealizowanym w ramach
wdrażania LSR LGD „Nasze Roztocze” - 5 pkt.
Projekt jest komplementarny z innym działaniem
realizowanym lub zrealizowanym na obszarze LGD –
3 pkt.
Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego
w Biurze LGD lub uczestniczył w szkoleniach
organizowanych przez LGD - 2 pkt.
Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa i nie
uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez
LGD - 0 pkt.

Informacje zawarte we
wniosku o przyznanie
pomocy

Informacje zawarte w
uzasadnieniu wniosku o
przyznanie pomocy,
rejestry LGD

Rejestry udzielonego
doradztwa prowadzone
przez Biuro LGD, listy
uczestników szkoleń

1

6.

7.

Informowanie o
uzyskanej pomocy w
ramach wdrażania
LSR

Wpływ projektu na
zintegrowanie
podmiotowe obszaru
LGD

Preferuje się projekty, w których
zaplanowano działania informujące o
pomocy uzyskanej w ramach wdrażania
LSR zawierające logo LGD „Nasze
Roztocze”

Kryterium wynika z dążenia do
większej rozpoznawalności LGD i
promocji efektów wdrażania LSR

Preferuje się projekty realizowane w
partnerstwie powołanym na rzecz
rozwoju funkcji turystyczno –
rekreacyjnych obszaru LGD

Kryterium odnosi się do określonej w
diagnozie potrzeby budowania
partnerstw w zakresie rozwoju funkcji
turystycznych obszaru. Kryterium
zapewni osiągnięcie wskaźnika
rezultatu Liczba partnerstw
zaangażowanych w rozwój funkcji turystyczno
– rekreacyjnych i promocję obszaru LGD

We wniosku o przyznanie pomocy zaplanowano
działania informujące o pomocy uzyskanej w ramach
wdrażania LSR zawierające logo LGD – 3 pkt.
We wniosku o przyznanie pomocy nie zaplanowano
działań informujących o pomocy uzyskanej w ramach
wdrażania LSR – 0 pkt.
Projekt jest realizowany w międzysektorowym
partnerstwie składającym się z minimum 2
podmiotów - 5 pkt.
Projekt jest realizowany w partnerstwie składającym
się z minimum 2 podmiotów z tego samego sektora 2 pkt.

Informacje zawarte we
wniosku o przyznanie
pomocy

Informacje zawarte we
wniosku o przyznanie
pomocy i załącznikach

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów

27

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania

17
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