Lokalne kryteria wyboru operacji na granty
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Operacja zakłada
integrację
środowiska
lokalnego

2.

Wnioskodawca
wziął udział w
szkoleniu LGD
KOLD
przygotowującym
do danego naboru
wniosków

3.

Wnioskodawca

4.

Innowacyjność
projektu

Uszczegółowienie kryterium z punktacją

Uzasadnienie

Preferowane będą operacje w których społeczność lokalna
zaangażowana będzie w jak największym stopniu w realizację projektu
oraz zaangażowane będą osoby z poza członków wnioskodawcy
a. Tak
W operacji zaangażowana będzie społeczność lokalna ( konsultacje ,
spotkania) od etapu tworzenia projektu w tym osoby spoza członków
Wnioskodawcy – 2 pkt.
a. Nie
W operacji nie są angażowane osoby spoza Wnioskodawcy – 0 pkt.
Preferowane będą projekty wnioskodawców korzystających ze szkoleń
prowadzonych przez LGD
a. Tak
Preferowane projekty korzystających ze szkoleń organizowanych
przez LGD celem prawidłowego zapewnienia przygotowania
wniosków i wydatkowania środków – 1 pkt.
b. Nie
Wnioskodawca nie wziął udziału w szkoleniu przygotowanym przez
LGD – 0 pkt.
Preferowane są operacje składane przez wnioskodawców którzy
składają pełną dokumentacje
- złożył wszystkie wymagane załączniki związane z kompletnością
wniosku celem jak najszybszej i prawidłowej realizacji projektu – 2
pkt.
- nie złożył wszystkich wymaganych załączników -0 pkt.
Preferowane są operacje o charakterze innowacyjnym przy
zróżnicowanych rodzajach innowacji określanych jako:

Kryterium podyktowane jest
dążeniem LGD do jak
największego zaangażowania
społeczności lokalnej oraz
nawiązywania współpracy
pomiędzy podmiotami kryterium ważne z punktu
widzenia LGD

Źródło
weryfikacji
Wniosek wraz
ze wskazaniem
w
uzasadnieniu
angażowania
społeczności
lokalnej

Kryterium podyktowane
dążeniem LGD do jak
najszerszego udziału
społeczeństwa w działaniach
podejmowanych na rzecz
obszaru LGD oraz dobrym
przygotowaniem wniosków
kryterium ważne z punktu
widzenia LGD
Kryterium podyktowane jest
zapewnieniem prawidłowego
przygotowania dokumentacji
oraz realizacji budżetu –
wymaganie konieczne

Lista
obecności na
szkoleniach

Kryterium podyktowane jest
dążeniem LGD do

Wniosek ze
wskazaniem

Wniosek wraz
z wszystkimi
załącznikami

5.

Realizacja operacji
wpłynie na
aktywizację co
najmniej jednej z
grup
defaworyzowanych

6.

Operacja:

7.

Wnioskodawca

a. jest innowacyjny o charakterze eksperymentalnym, nowatorskim w
nawiązaniu do lokalnych tradycji i zasobów lokalnych oraz
pozytywnie oddziałuje na ochronę środowiska i przeciwdziała
zmianom klimatycznym oraz pozytywnie oddziałuje na zwalczanie
ubóstwa i włączenie społeczne – 3 pkt.
b. jest innowacyjny o charakterze eksperymentalnym, nowatorskim w
nawiązaniu do lokalnych tradycji i zasobów lokalnych oraz :
pozytywnie oddziałuje na ochronę środowiska i przeciwdziała
zmianom klimatycznym lub pozytywnie oddziałuje na zwalczanie
ubóstwa i włączenie społeczne- 2 pkt.
c. jest innowacyjny o charakterze eksperymentalnym, nowatorskim w
nawiązaniu do lokalnych tradycji i zasobów lokalny – 1 pkt.
d. nie jest innowacyjny – 0 pkt.
Preferowane są operacje skierowane do osób opisanych w LSR jako
grupa defawozryzowana – młodzież , osoby 50+ oraz kobiety
a. Tak
Preferowane projekty skierowane do osób defaworyzowanych
określonych w LSR – młodzież, osoby 50+ oraz kobietywnioskodawca we wniosku opisuje uwzględnieniem osób z grupy
docelowej w celu zaspokojenie potrzeb grupy opisanej w LSR. – 1 pkt
b. Nie
W projekcie wnioskodawca nie uwzględnia w opisie grupy
defaworyzowanej określonej w LSR – 0 pkt.
Preferowane będą operacje zawierające działania zmierzające do
poprawy promowania walorów obszaru LGD oraz umożliwiające
mieszkańcom jego poznawanie
a. obejmuje działania na rzecz promocji obszaru LGD KOLD i
jego dziedzictwa lokalnego lub wpływa na podwyższenie
wiedzy i/lub umiejętności mieszkańców obszaru LGD KOLD –
2 pkt.
b. w innym wypadku – 0 pkt.
Preferowane jest zamieszkiwanie lub prowadzenie działalności na

propagowania działań
innowacyjnych i stanowi ono
uzasadnienie do realizacji
operacji w ramach LSR –
wymaganie konieczne

uzasadnienia
dla
innowacyjnośc
i

Kryterium podyktowane jest
zaspokojeniem potrzeb grup
osób defaworyzowanych
opisanych w LSR . Kryterium
strategiczne punktu widzenia
LGD

Wniosek wraz
z wyraźnym
uzasadnieniem
zawartym we
wniosku

Kryterium podyktowane jest
dążeniem LGD do jak
największego propagowania
lokalnych walorów.
Kryterium strategiczne z
punktu widzenia LGD

Wniosek wraz
z
uzasadnieniem

Kryterium podyktowane

Oświadczenie

8.

9.

zamieszkuje lub
obszarze LGD
ma siedzibę lub
a. Tak
oddział na obszarze Wnioskodawca spełniając warunek przyczynia się do rozwoju obszaru
LGD KOLD
- 4 pkt.
a. Nie
Wnioskodawca nie spełnia warunku – 0 pkt.
Celem części
Preferowane są operacja w których wnioskodawca przewidział i opisał
inwestycji objętej
realizacje działań służących ochronie środowiska i przeciwdziałaniu
wnioskiem jest
zmianom klimatycznym
ochrona
a. Tak
środowiska i
Preferowane są operacje opisane przez wnioskodawcę wraz z
przeciwdziałanie
realizacją działań służących ochronie środowiska i przeciwdziałanie
zmianom
zmianom klimatycznym i wnioskodawca we wniosku opisał
klimatycznym
planowane rozwiązanie - 1 pkt.
a. Nie
Wnioskodawca nie opisał we wniosku działań służących ochronie
środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - 0 pkt.
W przypadku
Preferowane są operacje w miejscowościach zamieszkałych przez
operacji
mniej niż 5 000 mieszkańców w celu zaktywizowania mniejszych
dotyczących
środowisk
niekomercyjnej i
a. Tak
ogólnodostępnej
Preferowane są operacji w miejscowościach do 5000 mieszkańców na
infrastruktury
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego składanie wniosku w celu
(rekreacyjnej,
rozwoju i promowania małych środowiska – 1 pkt.
turystycznej lub
b. Nie
kulturalnej)
Projekt jest skierowany do społeczności w miejscowościach powyżej
miejscowość, w
5000 mieszkańców – 0 pkt
której realizowana
jest operacja
zamieszkuje do
5 000
mieszkańców

LGD do zaktywizowania
gospodarczego mieszkańców
obszaru - wymagania
konieczne

o
zamieszkaniu,
dowód
osobisty i
CEIDG

Kryterium podyktowane jest
dążeniem LGD do jak
największego propagowania
działań służących ochronie
środowiska i
przeciwdziałaniu zmianom
klimatu – wymaganie
strategiczne

Celem części
inwestycji
objętej
wnioskiem jest
ochrona
środowiska i
przeciwdziałan
ie zmianom
klimatycznym

Kryterium podyktowane jest
z potrzeby promowania
działań skierowanych do
małych społeczności
lokalnych i stanowi
uzasadnienie realizacji
operacji w ramach LSR

Wniosek z
uzasadnieniem

