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Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 03/2016

Kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych,
kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD.
Dotyczy przedsięwzięcia:
- nr 2.1.1. Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców
- nr 2.1.2.:Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
1. Innowacyjność (max 10 pkt.) – na podstawie Diagnozy obszaru (Dział III.2. Wprowadzenie do problematyki
i określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów i obszarów interwencji
odnoszących się do tych grup) popartej konsultacjami społecznymi przedsiębiorcy zostali wykazani jako jedna z
grup defaworyzowanych, co potwierdza potrzebę wsparcia oraz stworzenia warunków niezbędnych do rozwoju.
Wybór uzasadnia niski wskaźnik liczby podmiotów na obszarze LGD, natomiast to od rozwoju przedsiębiorstw
zależy rozwój obszaru LGD (na podstawie konsultacji społecznych).
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Kryterium określa czy i w jaki sposób beneficjent wykorzystuje/stosuje w projekcie "innowacyjne" rozwiązania.
Rada ocenia kryterium w oparciu o opisaną we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami informację
zawierającą wskazanie na zastosowanie rozwiązań innowacyjnych.
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych:
a)procesowe – beneficjent zakłada opracowanie, wdrożenie lub zastosowanie nowej lub znacząco ulepszonej
technologii
b)produktowe – beneficjent zakłada opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowego produktu lub usługi (w tym
zastosowanie nowatorskiej metodologii)
c)organizacyjne - beneficjent zakłada zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych
d)marketingowe - beneficjent zakłada zastosowanie nowych technik marketingowych
- Jeżeli operacja wypełnia warunki określone co najmniej w jednej z definicji zawartych w punktach od a-d
otrzymuje 10 pkt.
- jeżeli operacja nie wypełnia warunków żadnej z definicji określonych w punktach a-d - 0 pkt.
2. Stopień wykonania wskaźników LSR (max. można uzyskać łącznie 20 pkt. w każdym z podpunktów do 10
pkt.) – Diagnoza oraz przeprowadzone konsultacje społeczne wskazują obszary problemowe, na podstawie których
określono zakres wskaźników, które rozwiązują dany problem.
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
2.1. Stopień wykonania wskaźników produktu (max można uzyskać 10 pkt.)
1) LGD „Kraina Dolnego Powiśla” zamieszcza "Informację o stopniu realizacji wskaźników" na stronie
www.lgd.krainadolnegopowisla.pl w dniu ogłoszenia danego konkursu
2) „Informacja o stopniu realizacji wskaźników” zawiera następujące informacje wg. stanu na dzień przekazania
informacji o przystąpieniu do konkursu do Urzędu Marszałkowskiego:
- nazwa wskaźnika,
- wartość docelowa wskaźnika,
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- stopień realizacji wskaźnika LSR na podstawie operacji wybranych przez Radę LGD – wyrażony liczbowo i
procentowo
3) Beneficjent na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia wskazuje we wniosku (i/lub załączniku do
wniosku), które wskaźniki planuje realizować w ramach danej operacji
4) Rada w karcie oceny operacji wskazuje wskaźnik wraz z wartością liczbową dla operacji, o którą wnioskuje
beneficjent.
5) Najwyżej punktowane są operacje, które realizują dotychczas najmniej zrealizowane wskaźniki w wartości %.
6) Jeśli operacja przyczynia się do realizacji % wartości wskaźnika określonego w „Informacji o stopniu realizacji
wskaźników” na poziomie:
- od 0% do 60 % - 10 pkt.
- pow.60% do 80 % - 5 pkt.
- pow. 80 % - 0 pkt.
Rada przyznaje punkty odpowiednio do przedziału, w którym mieści się dana operacja.
7) W przypadku, gdy Rada w oparciu o wniosek o udzielenie wsparcia wskaże więcej niż jeden wskaźnik (większa
liczba lub kilka rodzajów wskaźników), dokonuje się wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w
poszczególnych przedziałach procentowych.
2.2. Stopień wykonania wskaźnika rezultatu (max można uzyskać 10pkt.)
1) LGD „Kraina Dolnego Powiśla” zamieszcza "Informację o stopniu realizacji wskaźników" na stronie
www.lgd.krainadolnegopowisla.pl w dniu ogłoszenia danego konkursu.
2) „Informacja o stopniu realizacji wskaźników” zawiera następujące informacje wg. stanu na dzień przekazania
informacji o przystąpieniu do konkursu do Urzędu Marszałkowskiego:
- nazwa wskaźnika,
- wartość docelowa wskaźnika,
- stopień realizacji wskaźnika LSR na podstawie operacji wybranych przez Radę LGD – wyrażony liczbowo i
procentowo.
3) Beneficjent na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia wskazuje we wniosku (i/lub załączniku do
wniosku), które wskaźniki planuje realizować w ramach danej operacji,
4) Rada w karcie oceny operacji wskazuje wskaźnik wraz z wartością liczbową dla operacji, o którą wnioskuje
beneficjent.
5) Najwyżej punktowane są operacje, które realizują dotychczas najmniej zrealizowane wskaźniki w wartości %.
6) Jeśli operacja przyczynia się do realizacji % wartości wskaźnika określonego w „Informacji o stopniu realizacji
wskaźników” na poziomie:
- od 0% do 60 % - 10 pkt.
- pow.60% do 85 % - 5 pkt.
- pow. 85 % - 0 pkt.
Rada przyznaje punkty odpowiednio do przedziału, w którym mieści się dana operacja.
7) W przypadku, gdy Rada w oparciu o wniosek o udzielenie wsparcia wskaże więcej niż jeden wskaźnik (większa
liczba lub kilka rodzajów wskaźników), dokonuje się wyliczenia średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w
poszczególnych przedziałach procentowych.
3. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska i/lub
przeciwdziałanie zmianom klimatu. (max. można uzyskać 5 pkt.) – Diagnoza obszaru (Dział III.1.) podkreśla, że
o specyfice obszaru LGD decydują jego walory i uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe, jeziora, mało
dotychczas przekształcona przyroda sprawia, że jest to region bardzo atrakcyjny dla turystów. Na obszarze
położonego na północnym krańcu Pojezierza Iławskiego przeważa krajobraz pojezierny z bogatą szatą roślinną,
urozmaiconą rzeźbą terenu oraz licznymi, drobnymi zbiornikami wodnymi. Mieszkańcy podzielali również swoje
zaniepokojenie w opiniach, podkreślając jak ważną kwestią jest zachowanie walorów naturalnych środowiska
przyrodniczego i ochrony krajobrazu. Potwierdzali swoje zainteresowanie i aktywne włączenie się w działania na
rzecz ochrony klimatu poprzez zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię odnawialną.
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Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Punktowane są operacje, które dotyczą lub uwzględniają zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie
ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych. Rozwiązanie proekologiczne to np. zakup maszyn, wyposażenia
lub inne działania podjęte w trakcie realizacji projektu, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.
Beneficjent we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) zamieszcza informację o planowanych
rozwiązaniach w tym zakresie. Rada ocenia kryterium w oparciu o zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie
wraz z załącznikami.
- zastosowanie rozwiązania proekologicznego w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych - 5 pkt.
- brak tego typu rozwiązania w operacji - 0 pkt.
4. Grupy defaworyzowane (max. można uzyskać 20 pkt.):
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
4.1. Operacje dotyczące premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
1) Jeżeli w wyniku realizacji operacji osoba fizyczna zakłada i prowadzi w swoim imieniu działalność gospodarczą
– samozatrudnienie, ta osoba fizyczna będąca beneficjentem musi spełniać następujące warunki:
- w dniu składania wniosku o udzielenie wsparcia beneficjent spełnia wymogi grupy defaworyzowanej
zidentyfikowanej w LSR (jest to dzień ten określony w ogłoszeniu o konkursie, jako ostatni dzień składania
wniosków o udzielenie wsparcia),
- potwierdzeniem przynależności Wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej jest numer PESEL wpisany we
wniosku o udzielenie wsparcia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
Punktację przyznaje się następująco:
- Wnioskodawca jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej - 20 pkt.
- Wnioskodawca nie jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej - 0 pkt.
2) W przypadku, gdy samozatrudnienie powiązane jest z utworzeniem miejsca pracy, Beneficjent spełnia łącznie
następujące warunki:
- na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zalicza się do grupy defaworyzowanej
zidentyfikowanej w LSR (potwierdzeniem przynależności Wnioskodawcy do grupy de faworyzowanej jest numer
PESEL wpisany we wniosku o udzielenie wsparcia), zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby
bezrobotnej,
- w dniu zatrudnienia osoby/osób (data zawarcia umowy o pracę), na wszystkich tworzonych w wyniku realizacji
operacji miejscach pracy zatrudnia osoby z grupy defaworyzowanej,
- na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia beneficjent deklaruje zatrudnienie osoby/osób z grupy
defaworyzowanej. Zobowiązuje się w tym celu w załączniku do wniosku do przedłożenia oświadczenia o dacie
urodzenia zatrudnionego/zatrudnionych w przeciągu 7 dni od daty zatrudnienia (data zawarcia umowy o pracę) lub
w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
Punktację przyznaje się następująco
- Wnioskodawca i zatrudniony/ni należą do grupy defaworyzowanej - 20 pkt.
- Wnioskodawca i/lub zatrudniona/eni nie należą do grupy defaworyzowanej - 0 pkt.
4.2. Dotyczy osób rozwijających działalność gospodarczą oraz operacji polegających na utworzeniu inkubatora.
Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:
- w dniu zatrudnienia (data zawarcia umowy o pracę), na wszystkich miejscach pracy tworzonych w wyniku
realizacji operacji zatrudnia osoby z grup defaworyzowanych,
- na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia beneficjent deklaruje zatrudnienie osoby/osób z grupy
defaworyzowanej. Zobowiązuje się w tym celu w załączniku do wniosku do przedłożenia oświadczenia o dacie
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urodzenia zatrudnionego/zatrudnionych w przeciągu 7 dni od daty zatrudnienia (data zawarcia umowy o pracę)
lub w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
Punktację przyznaje się następująco:
- wszyscy zatrudnieni są przedstawicielami grupy defaworyzowanej - 20 pkt.
- zatrudniony/eni nie jest/są przedstawicielem/ami grupy defaworyzowanej - 0 pkt.
5. Tworzenie nowych miejsc pracy (max. w ramach działania można uzyskać 25 pkt.) – niniejsze kryterium
wynika z Działu III.4 Opis rynku pracy Diagnozy, gdzie wskazuje się stopa bezrobocia na terenie LGD należy do
jednej z najwyższych w województwie pomorskim (2013 r. – 27,1%, 2014 r. – 23,3%). Sytuację na rynku pracy
potwierdzają również konsultacje społeczne, gdzie przy wysokim bezrobociu strukturalnym występuje duża liczba
niewykwalifikowanej siły roboczej.
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć.
Informacja dotycząca zatrudnienia oceniana jest na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie
i/lub w załącznikach. Rada ocenia kryterium w oparciu o zawarte tam dane.
Zakłada się, że w ramach PROW wymagane minimum to 1 operacja = 1 miejsce pracy. Definicja utworzonego
miejsca pracy jest zgodna z definicją obowiązują w PROW oraz przepisach realizacyjnych. Wnioskodawca
otrzymuje punkty za każde nowo utworzone miejsce pracy.
Punktacja wg skali:
- miejsce pracy zgodnie z limitem programowym - 5 pkt.
- 1 miejsce pracy pow. wymaganego limitu - 15 pkt.
- 2 miejsce pracy pow. wymaganego limitu - 20 pkt.
- 3 miejsce pracy pow. wymaganego limitu - 25 pkt.
6. Udokumentowanie udziału w szkoleniu dotyczącym zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
(max. w ramach działania można uzyskać 5 pkt.) – przedsiębiorcy zgodnie z Diagnozą obszaru stanowią jedną z
grup defaworyzowanych (Dział III.3. Charakterystyka gospodarki, przedsiębiorczości). W ostatnim okresie 4 lat od
roku 2009 nastąpił wyraźny spadek dynamiki rejestracji podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze
REGON. Dodatkowo brak promocji przedsiębiorczości, podkreślany był podczas konsultacji społecznych
(Diagnoza obszaru, Dział III.4. Opis rynku pracy). Kryterium przyczyni się do zagwarantowania lepszej jakości
przygotowanych projektów oraz ograniczy ryzyko nie wywiązania się beneficjentów z zobowiązań, a tym samym
do sprawnego wdrażania LSR.
Niniejsze kryterium dotyczy przedsięwzięć:
2.1.1. Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców
2.1.2. Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Opis realizacji kryterium wynika z wniosku o dofinansowanie oraz dołączonych do wniosku załączników. Rada
ocenia kryterium w oparciu o zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
Kryterium zakłada preferencję dla wnioskodawców, którzy przedstawią udokumentowany udział w
szkoleniu/kursie/warsztatach dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbyli przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie w LGD lub innej instytucji. Udział ten musi być udokumentowany i
potwierdzony certyfikatem ukończenia.
Punktacja wg skali:
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- Wnioskodawca posiada udokumentowany udział w szkoleniu dotyczącym zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej – 5 pkt.
- Wnioskodawca nie posiada udokumentowanego udziału w szkoleniu dotyczącym zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej – 0 pkt.
7. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu (max. do uzyskania 10 pkt.) - premiowane
będą projekty, których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy, a tym samym angażuje
środki inne niż środki PROW 2014-2020.
Niniejsze kryterium dotyczy wszystkich przedsięwzięć:
Wysokość wkładu własnego w realizację projektu – punktujemy wyższy wkład własny proponowany we wniosku o
dofinansowanie przez beneficjenta niż wymagany wytycznymi.
Punktacja zależna od tego o ile % wyższy jest wkłady własny w relacji do zapisów wytycznych:
- 0% - 0 pkt.
- pow. 0% do 5% - 5 pkt.
- pow. 5% do 10 % - 7 pkt.
- pow. 10% – do 15 % - 10 pkt.
8. Podsumowanie:
Łącznie maksymalnie można uzyskać na realizację projektów:
- związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz utworzenia inkubatora - 95 pkt.
- związanych z rozwojem działalności gospodarczej - 90 pkt.
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Procedura uchwalenia i zmiany kryteriów wyboru projektów
Opisana poniżej procedura jest stosowana wraz z Regulaminem Rady LGD Krainy Dolnego Powiśla. Reguluje ona dwa
tryby uchwalania kryteriów:
I. Tryb uchwalania nowych kryteriów:
1.Opracowanie propozycji treści kryteriów.
a) przygotowanie propozycji treści kryteriów w oparciu o diagnozę, analizę SWOT, planowane działania,
przedsięwzięcia.
b) praca nad kryteriami na warsztatach z uczestnictwem członków LGD Krainy Dolnego Powiśla – I część konsultacji
społecznych.
2. Praca Zarządu nad proponowaną treścią kryteriów.
a) praca nad ostatecznym kształtem kryteriów przez Zarząd LGD,
b) konsultacje społeczne propozycji treści kryteriów – poprzez Internet.
- zbieranie uwag na formularzu zamieszczonym na stronie LGD Krainy Dolnego Powiśla,
- analiza zebranych uwag, przeprowadzona przez Zarząd LGD Krainy Dolnego Powiśla,
-wyniki analizy wraz z zadanymi pytaniami zamieszczonymi na stronie LGD z informacją o uwzględnieniu uwag do
kryteriów (przy braku uwzględnienia z uzasadnieniem).
c) w oparciu o zebrane materiały z konsultacji społecznych opracowanie ostatecznej propozycji treści kryteriów.
3.Przyjęcie kryteriów przez Walne Zebranie Członków LGD Krainy Dolnego Powiśla.
a) Zarząd LGD po zaakceptowaniu kryteriów zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD.
b) Uchwalenie kryteriów przez Walne Zebranie Członków LGD Krainy Dolnego Powiśla wraz z uchwaleniem Lokalnej
Strategii Rozwoju.
4. Podanie do publicznej wiadomości treści kryteriów.
a) Przekazanie informacji o uchwaleniu kryteriów wyboru co najmniej na stronie internetowej LGD (może się odbyć
jednocześnie z udostępnieniem treści LSR).
II. Tryb uchwalania zmian do kryteriów wyboru projektów.
Dopuszczalne są zmiany kryteriów w następujących okolicznościach:
- w wyniku zmiany społecznej, zgłoszonej przez mieszkańców obszaru LGD, bądź przez poszczególne organy LGD
- w wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdza się niezbędność zmiany kryteriów na odpowiadające na potrzeby
aktualnej sytuacji w zakresie realizacji LSR.
- wezwania przez organ nadrzędny dla LGD, bądź związany z realizacją LSR do ich zmiany.
Procedura zmiany kryteriów.
a) ogłoszenie Zarządu LGD o przystąpieniu do procedury zmiany kryteriów (zamieszczone co najmniej na stronach
internetowych LGD z podaniem terminu trwania konsultacji),
b) zgłaszanie propozycji zmian własnych Zarządu i poddanie ich konsultacjom społecznym,
c) przeprowadzanie ewaluacji przedsięwzięć LSR zgodnie z procedurą ewaluacji i konsultacja wstępnych wniosków z
Radą LGD.
d) gromadzenie i przyjmowanie wniosków z konsultacji społecznych propozycji zmian kryteriów – przez biuro LGD.
e)weryfikacja zmian po zakończeniu konsultacji przez Zarząd LGD. Weryfikacja propozycji złożonych w ramach
konsultacji.
f) podanie do publicznej wiadomości treści zmian do kryteriów zaproponowanych w ramach konsultacji (co najmniej na
stronach internetowych LGD) z informacją o ich uwzględnieniu, bądź odrzuceniu, w przypadku odrzucenia
z uzasadnieniem.
g) ogłoszenie treści kryteriów po zakończeniu konsultacji społecznych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów
bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

h) warsztaty członków LGD – ostateczna praca nad kryteriami – II tura konsultacji społecznych. Przygotowanie
propozycji treści kryteriów na Walne Zebranie Członków LGD.
i) uchwalenie zmienionych kryteriów przez Walne Zebranie Członków LGD.
j)podanie do publicznej wiadomości zmienionych kryteriów co najmniej na stronach internetowych LGD.

