Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany
kryteriów
Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
§1
Zasady ogólne
Niniejsza procedura określa zasady i tryb ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji, w
rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach
opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz ustalanie kwot wsparcia.
§2
Lokalne kryteria wyboru operacji
1. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS na podstawie
lokalnych kryteriów wyboru operacji. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru operacji stanowi
załącznik nr 1 do Procedury. Lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte zostały na podstawie
analizy wniosków płynących z konsultacji społecznych w ramach tworzenia LSR oraz wynikają z
diagnozy obszaru LSR i uwarunkowań prawnych wdrożenia LSR w okresie programowania 20142020. Adekwatność lokalnych kryteriów wyboru wynika z analizy SWOT obszaru LSR.
2. W ogłoszeniu o naborze wniosków ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do
otrzymania do wyboru operacji przez Radę.
§3
Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji
1. Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić:
1) Grupa minimum 3 członków Rady
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
4) Grupa minimum 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR.
2. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru powinien zawierać:
1) oznaczenie działania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru
2) nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, maksymalną liczbę
punktów przyznawanych za to kryterium, możliwości wyboru odpowiedzi wraz z
odpowiadającą im punktacją.
3) Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę. Rada wydaje opinię w przedmiocie zmiany
lokalnych kryteriów wyboru operacji w formie uchwały.
§4
Konsultacje społeczne zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji
1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady wniosek o ustalenie lub zmianę kryteriów jest poddawany
konsultacjom społecznym z mieszkańcami obszaru LGD, co najmniej za pośrednictwem strony
internetowej LGD, przez okres co najmniej dwóch tygodni. W ramach zmiany kryteriów wyboru
organizowane jest co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru, w tym
również przedstawicielami sektora rybackiego, którego celem jest prezentacja projektu zmiany
lokalnych kryteriów wyboru operacji i dyskusja.
2. Po konsultacjach społecznych zmiany kryteriów wyboru operacji sporządzane jest sprawozdanie z
konsultacji społecznych publikowane na stronie internetowej LGD. W sprawozdaniu znajduje się
opis przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykaz podmiotów uczestniczących w
konsultacjach, główne wnioski zgłoszone podczas konsultacji i odniesienie się do nich przez LGD.
3. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest przez właściwy organ wskazany w
Statucie LGD.

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTÓW
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH
TYPÓW OPERACJI
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

Preferuje się wnioskodawców
włączających do współpracy
przy realizacji grantu
wolontariuszy i partnerów
społecznych

Wniosek o powierzenie
grantu

II. RACJONALNOŚĆ I
ADEKWATNOŚĆ
NAKŁADÓW

Preferuje się wnioskodawców,
który zaplanowali nakłady
(finansowe, rzeczowe,
osobowe) poprawnie oraz
adekwatne do zaplanowanych
rezultatów grantu. W ramach
oceny weryfikacji podlegać
będzie, na ile przedstawione
koszty są racjonalne, spójne i
niezbędne z
perspektywy realizacji
projektu?
Preferuje się projekty, w
których wkład przewidziano
wkład własny wnioskodawcy.

5 pkt - wnioskodawca
przewiduje współpracę przy
realizacji grantu
wolontariuszy i partnerów
społecznych
0 pkt - wnioskodawca nie
przewiduje zaangażowania w
realizację projektu
wolontariuszy i partnerów
społecznych
5 pkt - wnioskodawca
racjonalnie i adekwatnie
zaplanował nakłady w
stosunku celu operacji
będącej przedmiotem grantu
0 pkt - wnioskodawca
nieracjonalnie i nie
adekwatnie zaplanował
nakłady w stosunku celu
operacji będącej przedmiotem
grantu.
5 pkt - wnioskodawca
przewidział wkład własny do
grantu
0 pkt - wnioskodawca nie
przewiduje wkładu własnego
do grantu

Wniosek o powierzenie
grantu

5 pkt - realizacji grantu z
znacznym stopniu wpłynie na
kondycję Wnioskodawcy
ponieważ realizuje
przynajmniej jeden cel
Statutowy wnioskodawcy
0 pkt - realizacji grantu z
ograniczonym stopniu
wpłynie na kondycję
Wnioskodawcy ponieważ nie
realizuje chociaż jednego
Statutowego celu
wnioskodawcy.

Wniosek o powierzenie
grantu

III. WKŁAD WŁASNY
WNIOSKODAWCY W
FINANSOWANIE
PROJEKTU

IV. WŁYW GRANTU NA
KODYCJĘ
WNIOSKODAWCY

Preferuje się projekty
wpływające na kondycję
Wnioskodawcy. W ramach
oceny weryfikacji podlegać
będzie, w jakim stopniu projekt
przyczyni się do wzmocnienia
potencjału Grantobiorcy.

Wniosek o powierzenie
grantu

