Zał. nr 3.1 do Uchwały nr 45/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”
z dnia 09.12.2015r

KRYTERIA CEL OGÓLNY I: Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”

Objaśnienia
Liczba punktów
do przyznania:
Operacja

Kryterium

max. 18 punktów,
min. 9 punktów,

Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”

1.Miejsce realizacji
projektu

Operacja będzie realizowana w
miejscowości:
do 5000 mieszkańców – 5 pkt.
powyżej 5000 mieszkańców – 3 pkt.

Projekt oparty na lokalnych zasobach
dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego i społecznego – 5 pkt,
2. Wykorzystanie
lokalnych zasobów

Projekt oparty na lokalnych zasobach
dziedzictwa kulturowego lub
przyrodniczego lub społecznego – 3
pkt,
Projekt nie jest oparty na lokalnych
zasobach – 0 pkt.

Aby operacja została
zakwalifikowana do
dofinansowania musi być
zgodna z LSR i uzyskać
minimum punktowe. O
kolejności na liście
rankingowej decyduje
liczba punktów, a w
przypadku jednakowej
liczby punktów termin
złożenia wniosku.
Preferencje dla projektów
zlokalizowanych w
miejscowościach,
zamieszkałych przez mniej
niż 5 000 mieszkańców
wg stanu na dzień
31.12.2013r – dane GUS
Preferencje dla projektów
wykorzystujących lokalne
zasoby przyrodnicze,
kulturowe i społeczne.
Ocena dokonywana w
oparciu o informacje
zamieszczone we wniosku
oraz dodatkowych
dokumentach wymaganych
przez LGD.
Kryterium jakościowe
wymagające pisemnego
uzasadnienia przyznanej
liczby punktów
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3.
Komplementarność
operacji do innych
projektów
zrealizowanych lub
realizowanych na
obszarze LSR

Operacja jest komplementarna z
innymi realizowanymi lub
zrealizowanymi na obszarze LSR:
Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

Jako komplementarne
uznaje się te operacje
realizowane na obszarze
LSR, które są
komplementarne w
stosunku do ocenianego
projektu.
Ocena dokonywana w
oparciu o informacje
zamieszczone we wniosku
oraz dodatkowych
dokumentach wymaganych
przez LGD.
Kryterium jakościowe
wymagające pisemnego
uzasadnienia przyznanej
liczby punktów

Projekt uwzględnia działania
skierowane do:
Osób z grup defaworyzowanych – 3
pkt
dzieci- 1 pkt
4. Zasięg projektu
pod względem
grupy odbiorców

Preferencje dla projektów
ukierunkowanych na
potrzeby grup
defaworyzowanych,
zdiagnozowanych w
oparciu o konsultacje
społeczne i/lub preferencje
dla projektów wspierające
integrację
międzypokoleniową
różnych grup docelowych.

kobiet-1 pkt
projekty wspierające integrację
międzypokoleniową różnych grup
docelowych-1 pkt

Punkty w ramach oceny
kryterium sumują się.

Projekt nie uwzględnia działań
skierowanych do ww. grup – 0 pkt

Ocena dokonywana w
oparciu o informacje
zamieszczone we wniosku
oraz dodatkowych
dokumentach wymaganych
przez LGD.
Kryterium jakościowe
wymagające pisemnego
uzasadnienia przyznanej
liczby punktów
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5. Korzystanie z
doradztwa w
biurze LGD

Wnioskodawca korzystał z doradztwa
w biurze LGD- 1 pkt
Wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa w biurze LGD- 0 pkt.

Preferencje dla
Wnioskodawców
korzystających z doradztwa
w biurze LGD, co będzie
miało przełożenie na
wartość merytoryczną
wniosku.
Ocena dokonywana w
oparciu o listy z doradztwa.

