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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 4/2016
Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięć:
2.1.1 Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej;
2.2.1 Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesne-go sprzętu i wyposażenia
dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek;
2.3.1 Poprawa estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin
i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Lp.

Nazwa
kryterium

1.

Miejsce
realizacji
operacji

2.

Wkład
własny

3.

Wsparcie
grup
defaworyzo
wanych

4.

Doświadcze
nie
wnioskoda
wcy

5.

Promocja
obszaru

Opis

Przyzna
na liczba
punktów

Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej:
 poniżej 1000 mieszkańców – 3 pkt.
 od 1000-3000 mieszkańców – 2 pkt.
 powyżej 3000 mieszkańców – 1 pkt.
Preferuje operacje, dla których wkład własny Wnioskodawcy przekracza
intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020:
 wkład własny Wnioskodawcy nie przekracza intensywności pomocy –
0 pkt.
 wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy o 5%
– 1 pkt.
 wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
o 10% – 2 pkt.
Preferuje operacje przewidujące wsparcie grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy, zdefiniowanych w LSR. Wniosek
zawiera opis na czym polega udzielone wsparcie:
 operacja nie przewiduje wsparcia grup defaworyzowanych – 0 pkt.
 liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem do 10 osób
– 1 pkt.
 liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem od 11 osób
do 20 osób – 2 pkt.
 liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem powyżej
20 osób – 3 pkt.
Preferuje Wnioskodawców, którzy po raz pierwszy przystępują do
realizacji operacji finansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej:
 Wnioskodawca realizował operacje finansowane ze środków budżetu
UE – 0 pkt.
 Wnioskodawca nie realizował operacji finansowanych ze środków
budżetu UE – 1 pkt.
Realizacja projektu wpłynie na promowanie walorów turystycznych,
kulturowych i możliwości inwestycyjnych obszaru działania LGD:
 tak – 1 pkt.
 nie – 0 pkt.
Wniosek zawiera opis na czym polega promocja oraz w budżecie
operacji przewidziano wydatki na promocję.
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6.

Wpływ na
ochronę
środowiska
lub klimatu

7.

Gotowość
do realizacji
operacji

8.

Zapotrzebo
wanie na
produkty
operacji

9.

Wpływ na
dziedzictwo
kulturowe

10.

Obszar
oddziaływa
nia operacji

11.

Korzystanie
z doradztwa
w biurze
LGD

12.

Siedziba
Wnioskoda
wcy

Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. Należy
opisać planowane rozwiązania:
 operacja nie przewiduje zastosowania ww. rozwiązań – 0 pkt.
 operacja przewiduje zastosowanie ww. rozwiązania – 1 pkt.
Preferuje Wnioskodawców, którzy przedłożyli kompletną dokumentację
zawierającą wszystkie dokumenty, w tym oferty, projekty budowlane,
kosztorysy, zgody, pozwolenia, opinie niezbędne do realizacji tej
operacji:
 Wnioskodawca przedłożył dokumentację zawierającą braki – 0 pkt.
 Wnioskodawca przedłożył kompletną dokumentację – 1 pkt.
Preferuje operacje będące odpowiedzią na zidentyfikowany w analizie
SWOT LSR problem występujący na obszarze LSR. Należy opisać
otoczenie operacji, występujący problem i w jaki sposób realizacja
operacji przyczynia się do rozwiązania tego problemu:
 operacja nie przyczynia się do rozwiązania żadnego
zidentyfikowanego na obszarze LSR problemu – 0 pkt.
 operacja przyczynia się do rozwiązania zidentyfikowanego na
obszarze LSR problemu – 1 pkt.
Operacja dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków prowadzonych
przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub do
gminnej ewidencji zabytków:
 wpis do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – 2 pkt.
 wpis do gminnej ewidencji zabytków – 1 pkt.
 obiekt nie wpisany do żadnego z powyższych rejestrów czy ewidencji
– 0 pkt.
Obszar oddziaływania operacji:
 cały obszar działania LGD – 4 pkt.
 jedna gmina – 2 pkt.
 jedna miejscowość – 1 pkt.
Preferuje operacje, które na etapie przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej były konsultowane w biurze LGD:
 operacja nie była konsultowana w biurze LGD – 0 pkt.
 operacja była konsultowana w biurze LGD – 2 pkt.
Preferuje Wnioskodawców posiadających siedzibę
działalności na obszarze LSR:
 siedziba działalności Wnioskodawcy nie znajduje się na obszarze LSR
– 0 pkt.
 siedziba działalności Wnioskodawcy znajduje się na obszarze LSR – 1
pkt.
SUMA PUNKTÓW

Maksymalna liczba punktów – 22
Minimalna liczba punktów (30% z max liczby punktów) – 6,6
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