Kryteria merytoryczne dot. wyboru zadań dot. projektów grantowych

Objaśnienia
Liczba punktów
do przyznania
Kryterium

Max. punktacja – 21 pkt

1.Miejsce realizacji projektu

Min. punktowe- 11 pkt

Miejscowości:
do 5000 mieszkańców – 5 pkt.
powyżej 5000 mieszkańców – 3
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.
Preferencja dla projektów
zlokalizowanych w
miejscowościach, zamieszkałych
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców
wg stanu na dzień 31.12.2013r –
dane z Urzędu Gminy.

Wnioskodawca musi dołączyć
dokument informujący o liczbie
mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały na terenie miejscowości,
w której zamierza realizować
operację -wg stanu na dzień
31.12.2013r-dane z Urzędu Gminy.
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2. Wykorzystanie lokalnych zasobów

Projekt oparty na lokalnych
zasobach dziedzictwa
kulturowego, historycznego,
przyrodniczego, społecznego- 5
pkt,
projekt oparty na lokalnych
zasobach dziedzictwa
kulturowego lub przyrodniczego
lub historycznego lub
społecznego– 3 pkt,
projekt nie jest oparty na
lokalnych zasobach – 0 pkt.

Preferencje dla projektów
wykorzystujących jednocześnie
lokalne walory przyrodniczego,
historycznego, kulturowego i
społeczne.
Wnioskodawca musi wykazać
wykorzystanie lokalnych zasobów
ponad wszelką wątpliwość.

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. Zasięg projektu pod względem grupy odbiorców

Projekt uwzględnia działania
skierowane do:
grup defaworyzowanych
(długotrwale bezrobotni, osoby w
wieku 18-35 r. życia,
osoby w wieku 50+ ) - 1 pkt

dzieci/młodzież – 1 pkt

projekt wspiera integrację
międzypokoleniową różnych
grup docelowych- 2 pkt

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

Preferowane są działania
wspierające integrację
międzypokoleniową różnych grup
docelowych.
Punkty w ramach oceny kryterium
sumują się.
Wnioskodawca jest zobowiązany w
przypadku skierowania projektu do
grup defaworyzowanych, do
określenia szczegółowo minimalnej
liczby osób które skorzystają z
projektu i wywiązania się z tej
liczby w ankiecie monitorującej.
Wnioskodawca w przypadku
skierowania projektu m.in. do grup
defaworyzowanych będzie
zobowiązany do poddania się
monitoringowi z realizacji projektu
w okresie związania z celem /
okresie realizacji operacji.
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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4. Zaangażowanie lokalnej społeczności

Preferencje dla projektów
angażujących co najmniej 2
podmioty, w tym lokalną
społeczność.
Przez „grupę mieszkańców”
rozumie się grupę społeczną (co
najmniej 3 osoby), której
członkowie współdziałają ze sobą na
zasadzie odrębności od innych, w
celu zaspokajania własnych potrzeb,
charakteryzujący się trwałą strukturą
i względnie jednolitym systemem
- operacja będzie realizowana
norm i wartości. Wymagane jest
przez Grantobiorcę z udziałem co
Oświadczenie o wspólnej realizacji
najmniej 2 podmiotów, w tym
grantu, z wyszczególnieniem zadań
przynajmniej jeden jest grupą
poszczególnych członków grupy.
mieszkańców lub instytucją życia
W sytuacji, gdy Wnioskodawca
lokalnego – 3 pkt
deklaruje że operacja będzie
realizowana przez inny podmiot niż
grupa społeczna, jest zobowiązany
- operacja będzie realizowana
do złożenia umów
przez Grantobiorcę z udziałem 1
partnerskich/listów intencyjnych z
podmiotu – 2 pkt
określonym zakresem obowiązków
stron.
- operacja będzie realizowana
przez grantobiorcę bez udziału
innych podmiotów - 1 pkt

Ponadto na etapie rozliczania
projektu Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia
efektów realizacji projektu
wynikających z ww. umów oraz
zapisów we wniosku.
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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- wnioskodawcą jest organizacją
pozarządowa działająca na
terenie LGD
– 2 pkt
- wnioskodawcą jest uprawniony
podmiot inny niż organizacja
pozarządowa, działający na
terenie LGD (JSFP, JONOP) – 1
pkt

W przypadku gdy podmiotem
ubiegającym się o powierzenie
grantu jest organizacja pozarządowa
– jest zobowiązana do dostarczenia
dokumentu potwierdzającego status
NGO na dzień złożenia wniosku o
powierzenie grantu oraz
Oświadczenia o zgodności
dokumentu ze stanem faktycznym.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia
LSR suma grantów udzielonych
jednostkom sektora finansów
publicznych w ramach danego
projektu grantowego nie może
przekroczyć 20% środków
przyznanych na ten projekt.
Ocena dokonywana w oparciu o
informacje zamieszczone we
wniosku oraz inne dokumenty
wymagane przez LGD.

w biurze LGD

6. Korzystanie z doradztwa

5. Zaangażowanie lokalnych organizacji i instytucji

Preferencje dla organizacji
pozarządowych zarejestrowanych w
KRS lub w Starostwie Powiatowym.

Wnioskodawca korzystał z
doradztwa w biurze LGD- 2 pkt

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

Preferencje dla Wnioskodawców
korzystających z doradztwa w
biurze LGD w oparciu o Regulamin
Doradztwa, co będzie miało
przełożenie na wartość
merytoryczną wniosku.
Ocena dokonywana w oparciu o
listy z doradztwa oraz Oświadczenia
o udzielonym doradztwie w trakcie
trwania naboru wniosków.
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