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Załącznik nr 13 do Ogłoszenia 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

LISTA KRYTERIÓW SPOŚRÓD KTÓRYCH BĘDĄ WYBIERANE KRYTERIA  

DO OCENY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ LSR SLGD „TYGIEL DOLINY BUGU” 

 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru  

to 60% sumy możliwych do uzyskania punktów. 
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Cel ogólny: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023r. 

Cel szczegółowy:  Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

 

1.1.3: Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym – EFS 

 

Kryterium Punktacja Opis/uzasadnienie kryterium/źródło weryfikacji 

Wnioskodawca korzystał 

osobiście z doradztwa w 

zakresie wniosku w biurze 

LGD najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed 

zakończeniem konkursu. 

1) nie korzystał – 0 pkt. 

2) korzystał – 5 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD zależy na bardzo wysokiej jakości 

wniosków, w związku z tym postanowiono premiować wnioskodawców, którzy 

skorzystali z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD. Przy ustalaniu 

terminu do kiedy pracownik wydawał będzie zaświadczenie z doradztwa, 

kierowano się tym żeby nie zakłócić pracy biura,  ponieważ w ostatnich dniach  

wpływa najwięcej wniosków. Ubiegła perspektywa finansowa pokazała, że mniej 

niż 50% wnioskodawców korzystało z doradztwa LGD w przygotowywaniu 

wniosku. Jakość składanych wniosków nie była na najwyższym poziomie, co 

potwierdzają uwagi UM do wniosków. LGD zależy na dobrej jakości wniosków, 

w związku z tym zakłada premiowanie korzystania ze wsparcia doradczego 

dotyczącego przygotowania wniosku. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza zaświadczenie wydane przez 

pracownika LGD (oryginał  lub kopia poświadczona  za zgodność z oryginałem 

przez pracownika biura LGD). Wydane zaświadczenie zawiera nr konkursu oraz 

tytuł wniosku, którego dotyczy doradztwo. Punktację za spełnienie tego 

kryterium przyznaje się tylko w przypadku, jeżeli na wydanym zaświadczeniu 

jest identyczny numer konkursu co w ogłoszeniu oraz tytuł złożonego wniosku. 

W przypadku os. prawnych zaświadczenie wydaje się na organizację, a nie 

osobę, która korzystała z doradztwa. 

Wnioskodawcą lub 

Partnerem 

zaangażowanym w 

realizację operacji 

1) nie jest organizacja pozarządowa – 0 pkt. 

2) jest organizacja pozarządowa nie mająca 

siedziby na terenie gminy Wnioskodawcy – 5 

pkt. 

3) jest organizacja pozarządowa mająca 

siedzibę na terenie gminy Wnioskodawcy – 10 

pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje realizowane przez 

organizacje pozarządowe lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. 

Partnerstwo (EFS) może polegać na wkładzie finansowym partnera ale również 

na wkładzie merytorycznym lub rzeczowym. 

LGD zależy na rozwoju potencjału organizacji pozarządowych ze swego 

obszaru stąd dodatkowo premiowane są takie organizacje. 

Źródło weryfikacji: Wnioskodawca załącza do wniosku umowę lub 

porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa (EFS) oraz 

zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, 

przy czym odpowiedzialność za całość projektu i jego rozliczanie spoczywa na 

Wnioskodawcy – oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez pracownika LGD lub notariusza. 
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Oddziaływanie operacji na 

grupę defaworyzowaną 

określoną w LSR. 

1) nie – 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje oddziaływujące 

pozytywnie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR (Rozdział III, tabela nr 

25).  Zgodnie z założeniami RLKS należy wspierać osoby z grupy 

defaworyzowanej na terenie LGD. 

Źródło weryfikacji:  Wniosek o dofinansowanie. 

Siedziba lub oddział 

wnioskodawcy znajduje się 

na obszarze objętym 

realizacją LSR. 

1) nie - 0 pkt. 

2) tak – 10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, których Wnioskodawca 

ma siedzibę lub oddział na terenie objętym LSR. Ułatwi to niewątpliwie 

beneficjentom kontakt i zagwarantuje łatwy dostęp do informacji. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie lub oświadczenie w przypadku 

gdy wnioskodawca ma oddział na obszarze LSR. 

Wysokość wkładu 

własnego. 

1) do 5% kosztów kwalifikowalnych – 0 pkt. 

2) od 5% do 10% kosztów kwalifikowalnych – 

5 pkt. 

3) powyżej 10% kosztów kwalifikowanych – 

10 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w których wkład własny 

jest wyższy niż wymagany wkład własny Wnioskodawcy uwarunkowany 

maksymalnym poziomem dofinansowania Wnioskodawcy określonym w 

ogłoszeniu o naborze. Zaangażowanie wyższych środków własnych (nie tylko 

finansowych)  

w realizację operacji wpływa na zwiększenie racjonalności planowania 

wydatków w ramach operacji. 

Źródło weryfikacji:  Wniosek o dofinansowanie. 

Operacja promuje obszar 

SLGD „Tygiel Doliny 

Bugu” Wnioskodawca 

zamieści informację o 

zrealizowanym projekcie 

wraz z podaniem źródła 

finansowania i zdjęciami. 

1) nie zamieści – 0 pkt. 

2) zamieści informację o zrealizowanym 

projekcie wraz z podaniem źródła 

finansowania ze zdjęciami na własnej lub 

Partnera stronie internetowej – 5 pkt. 

3) zamieści informację wraz ze zdjęciami na 

własnej lub Partnera stronie internetowej oraz 

stronie LGD – 10 pkt. 

4) zamieści informację wraz ze zdjęciami na 

własnej lub partnera stronie internetowej, 

stronie LGD, w lokalnej prasie – 15 pkt. 

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w wyniku których 

Wnioskodawca zakłada, że po realizacji operacji będzie ją promował. LGD 

uzyskuje tym samym możliwość promocji swego obszaru ale również promocję 

swojej działalności oraz Programu z którego została dofinansowana operacja. 

Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie.  

SUMA PUNKTÓW 60  




