Załącznik do Uchwały nr 2/2019
Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
z dnia 04.04.2019r.

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Lp.

1.

2.

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

Przedsięwzięcie
nr 1.2.2

Kryteria dla przedsięwzięcia
Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy
od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez
zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia
w ramach konkursu
Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy
od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu
(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez
zadanie w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do
osiągnięcia w ramach konkursu

Zachowanie i promocja dziedzictwa
lokalnego

Liczba
punktów

0 lub 4

0 lub 4

3.

Zadanie zakłada działania mające wpływ na ochronę
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

4.

W zadaniu przewidziano środki na działania informujące
o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

0 lub 2

5.

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o nie
mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego.

0 lub 2

6.

Wnioskodawca spełnia 2 z 4 warunków
1- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
2- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować,
3 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować
4 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną

0 lub 2

Definicja / wyjaśnienie
kryterium
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤ (wielkość wskaźnika produktu
zadania / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤ (wielkość wskaźnika rezultatu
zadania / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
Jako działania spełniające kryterium
należy uznać projekty obejmujące
swym zakresem koszty działań
edukacyjnych w zakresie
propagowania ochrony środowiska.
Na podstawie wydzielonego kosztu
(pozycji) lub na podstawie
szczegółowej informacji zawartej w
opisie kosztu (pozycji) we wniosku o
przyznanie pomocy (tab. Zakres
rzeczowo-finansowy projektu)
Na podstawie wydzielonego kosztu
(pozycji) lub na podstawie
szczegółowej informacji zawartej w
opisie kosztu (pozycji) we wniosku o
przyznanie pomocy (tab. Zakres
rzeczowo-finansowy projektu)
Intensywność pomocy
(% dofinansowania) wynikająca
z deklaracji wnioskodawcy we
wniosku o przyznanie pomocy
liczona wyłącznie do kosztów
kwalifikowalnych.
Uwzględnia się tylko wkład
finansowy.
1 - należy dołączyć dokumenty, które
potwierdzą realizację projektów (nie
tylko współfinansowanych z Unii
Europejskiej), np. umowa o
dofinansowanie projektu,
sprawozdanie z realizacji projektu.
2 - Pod pojęciem zasoby rozumie się
zarówno zasoby materialne jak i
niematerialne. W katalog zasobów
materialnych, wchodzi przede
wszystkim rzeczowy majątek trwały
podmiotu, tj. nieruchomości,
maszyny, środki transportu, jak

również inne przedmioty, które będą
wykorzystane przy realizacji zadania
w ramach operacji. Dokumentami
potwierdzającymi posiadanie
zasobów w tym przypadku mogą być,
np.: akt własności / umowa najmu
nieruchomości, ewidencja środków
trwałych, czy też faktura zakupu.
Natomiast zasobami niematerialnymi
mogą być posiadane przez podmiot
licencje, patenty, prawa autorskie, a
także kompetencje posiadanego
zasobu kadrowego odpowiadające
zakresowi przedmiotu operacji
(umiejętności, doświadczenie,
wykształcenie poparte np.
certyfikatami ze szkoleń lub kursów,
umową o pracę wraz zakresem
obowiązków).
3 – należy dołączyć dokumenty
zawierające informację o zakresie
działalności podmiotu (odpowiednim
do przedmiotu operacji), np. statut,
umowa spółki.
4 - należy dołączyć dokumenty, które
potwierdzą kwalifikacje podmiotu
np. dyplom ukończenia studiów
wyższych, certyfikaty ze szkoleń lub
kursów, umowa o pracę wraz
zakresem obowiązków.

7.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu

0 lub 3

Weryfikacja warunków na podstawie
załączonych do wniosku
dokumentów.
Na podstawie dokumentacji
doradztwa prowadzonego w LGD
(karty doradztwa)

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków działania
w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000
0 lub 4
Na podstawie danych GUS
mieszkańców (dane GUS).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru Zadania: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 24.

8.

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Lp.

1.

2.

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

Przedsięwzięcie
1.2.5

Kryteria dla przedsięwzięcia
Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy
od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez
zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia
w ramach konkursu
Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy
od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu
(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez
zadanie w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do
osiągnięcia w ramach konkursu

Mała infrastruktura rekreacyjna

Liczba
punktów

0 lub 4

0 lub 4

3.

Zadanie zakłada działania mające wpływ na ochronę
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

4.

W zadaniu przewidziano środki na działania informujące
o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

0 lub 2

5.

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o nie
mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego.

0 lub 2

6.

Wnioskodawca spełnia 2 z 4 warunków
1- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
2- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować,
3 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować
4 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną

0 lub 2

Definicja / wyjaśnienie
kryterium
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤ (wielkość wskaźnika produktu
zadania / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
zadania / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
Jako działania spełniające kryterium
należy uznać projekty obejmujące
swym zakresem koszty działań
edukacyjnych w zakresie
propagowania ochrony środowiska
lub wykorzystujące odnawialne
źródła energii. Na podstawie
wydzielonego kosztu (pozycji) lub na
podstawie szczegółowej informacji
zawartej w opisie kosztu (pozycji) we
wniosku o przyznanie pomocy (tab.
Zakres rzeczowo-finansowy
projektu)
Na podstawie wydzielonego kosztu
(pozycji) lub na podstawie
szczegółowej informacji zawartej w
opisie kosztu (pozycji) we wniosku o
przyznanie pomocy (tab. Zakres
rzeczowo-finansowy projektu)
Intensywność pomocy
(% dofinansowania) wynikająca
z deklaracji wnioskodawcy we
wniosku o przyznanie pomocy
liczona wyłącznie do kosztów
kwalifikowalnych.
Uwzględnia się tylko wkład
finansowy.
1 - należy dołączyć dokumenty, które
potwierdzą realizację projektów (nie
tylko współfinansowanych z Unii
Europejskiej), np. umowa o
dofinansowanie projektu,
sprawozdanie z realizacji projektu.
2 - Pod pojęciem zasoby rozumie się
zarówno zasoby materialne jak i
niematerialne. W katalog zasobów
materialnych, wchodzi przede
wszystkim rzeczowy majątek trwały
podmiotu, tj. nieruchomości,
maszyny, środki transportu, jak
również inne przedmioty, które będą
wykorzystane przy realizacji zadania
w ramach operacji. Dokumentami

potwierdzającymi posiadanie
zasobów w tym przypadku mogą być,
np.: akt własności / umowa najmu
nieruchomości, ewidencja środków
trwałych, czy też faktura zakupu.
Natomiast zasobami niematerialnymi
mogą być posiadane przez podmiot
licencje, patenty, prawa autorskie, a
także kompetencje posiadanego
zasobu kadrowego odpowiadające
zakresowi przedmiotu operacji
(umiejętności, doświadczenie,
wykształcenie poparte np.
certyfikatami ze szkoleń lub kursów,
umową o pracę wraz zakresem
obowiązków).
3 – należy dołączyć dokumenty
zawierające informację o zakresie
działalności podmiotu (odpowiednim
do przedmiotu operacji), np. statut,
umowa spółki.
4 - należy dołączyć dokumenty, które
potwierdzą kwalifikacje podmiotu
np. dyplom ukończenia studiów
wyższych, certyfikaty ze szkoleń lub
kursów, umowa o pracę wraz
zakresem obowiązków.

7.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu

0 lub 3

Weryfikacja warunków na podstawie
załączonych do wniosku
dokumentów.
Na podstawie dokumentacji
doradztwa prowadzonego w LGD
(karty doradztwa)

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków działania
w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000
0 lub 4
Na podstawie danych GUS
mieszkańców (dane GUS).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru Zadania: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 24.

8.

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

Przedsięwzięcie
1.2.6

Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańcom

Kryteria dla przedsięwzięcia

Liczba
punktów

1.

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy
od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez
zadanie w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia
w ramach konkursu

0 lub 4

2.

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy
od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu
(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez
zadanie w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do
osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 4

Lp.

3.

Operacja zakłada działania mające wpływ na ochronę
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

4.

W operacji przewidziano środki na działania informujące
o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

0 lub 2

5.

Udział wkładu własnego w realizację operacji stanowi nie mniej
niż 10 punków procentowych.

0 lub 2

6.

Wnioskodawca spełnia 2 z 4 warunków
1- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
2- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować,
3 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować
4 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną

0 lub 2

Definicja / wyjaśnienie
kryterium
(wnioskowana kwota wsparcia
/ środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika produktu
zadania / wielkość wskaźnika
dla konkursu) x 100%
(wnioskowana kwota wsparcia
/ środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
zadania / wielkość wskaźnika
dla konkursu) x 100%
Jako działania spełniające
kryterium należy uznać projekty
obejmujące swym zakresem
działania edukacyjne
w zakresie propagowania ochrony
środowiska. Na podstawie
wydzielonej pozycji we wniosku o
przyznanie pomocy
(w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji)
Na podstawie wydzielonej pozycji
we wniosku o przyznanie pomocy
(w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji)
Intensywność pomocy
(% dofinansowania) wynikająca
z deklaracji wnioskodawcy we
wniosku o przyznanie pomocy
1 - W tym punkcie należy pokazać
doświadczenie
w
realizacji
projektów o charakterze podobnym
do operacji, którą zamierza
realizować. Należy podać np. nr
oraz datę umowy / decyzji o
dofinansowaniu danego projektu
2 - Należy wyszczególnić majątek,
który jest własnością podmiotu
ubiegającego się o przyznanie
pomocy lub będzie używany na
podstawie np. umów najmu lub
dzierżawy, związany z realizacją
operacji.
3 –Należy opisać
zgodność
przedmiotu operacji z celem/ami
zawartymi w statucie lub opisać
działalność,
którą
wykonuje
podmiot
ubiegający
się
o
przyznanie pomocy, bezpośrednio
związaną z planowaną do realizacji
operacją.
4- W tym punkcie należy opisać
wykształcenie
(poziom
wykształcenia, nazwa uczelni,
kierunek, zdobyty tytuł itp.),

7.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu

0 lub 3

odbyte
kursy
i
szkolenia
(ukończone kursy i szkolenia
mogące mieć wpływ na planowane
przedsięwzięcie jak i związane z
realizowaną
operacją)
lub
doświadczenie zawodowe i inne
posiadane umiejętności mające
znaczenie
w
stosunku
do
planowanej operacji
Weryfikacja warunków na
podstawie załączonych
dokumentów
Na podstawie dokumentacji
doradztwa prowadzonego w LGD
(karty doradztwa)

W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków działania
w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000
0 lub 4
Na podstawie danych GUS
mieszkańców (dane GUS).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru Zadania: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 24

8.

