Załącznik nr 1 do Uchwały 6/2018 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
z dnia 23 stycznia 2018 roku

Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR
Określenie procedury wyboru operacji własnych LGD, procedury rozstrzygnięć organu
decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla
operacji własnych oraz kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji
z LSR oraz kryteriów wyboru operacji.
I. Procedura ogłaszania naboru
1. Informację o planowanej do realizacji operacji własnej, LGD zamieszcza na swojej
stronie internetowej www.partnerstwo-sowiogorskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Stowarzyszenia.
2. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji
operacji własnej, LGD podaje datę jego publikacji (dzień/miesiąc/rok).
3. Wszystkie informacje i ogłoszenia o planowanej do realizacji operacji własnej
są archiwizowane na stronie internetowej LGD, z zapewnieniem publicznego dostępu
do ich treści.
4. Wszystkie informacje o niezgłoszeniu zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego
wnioskodawcę są archiwizowane na stronie internetowej LGD, z zapewnieniem
publicznego dostępu do ich treści.
5. LGD numeruje kolejne informacje o planowanej do realizacji operacji własnej
w następujący sposób: kolejny numer informacji w danym roku (zaczynając
od numeru 1) łamany przez dany rok, łamany przez litery OW.
6. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej obejmuje:
a) zakres tematyczny operacji,
b) wysokość środków na realizację operacji,
c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów,
której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, zgodne z kryteriami wyboru dla
danego typu operacji, jakie obowiązywały wnioskodawców podczas naboru
wniosków (tabela lokalnych kryteriów wyboru została zawarta na końcu
procedury),
d) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (forma
pisemna, bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD),
e) informację o dokumentach pozwalających stwierdzić, że podmiot zgłaszający
zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicje
beneficjenta określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
(Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) - rozporządzenie LSR. Lista dokumentów
powinna być zgodna z listą załączników dotyczących identyfikacji beneficjenta,
określonych we wniosku o przyznanie pomocy lub w przypadku grantów – we
wniosku o udzielenie grantu.
7. LGD może złożyć wniosek o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa
na realizację operacji własnej, jeżeli:
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a) 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej
do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji;
b) operacja w wyniku oceny Rady otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów
w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR dla
danego typu operacji;
c) umieszczono na stronie internetowej LGD informację o niezgłoszeniu zamiaru
realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę.
8. W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego
wnioskodawcę, LGD - w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty - dokonuje
oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną
w § 3 rozporządzenia LSR, posługując się kartą weryfikacji wstępnej odpowiedniej dla
danego typu operacji, w zakresie punktów pozwalających na identyfikację beneficjenta
oraz:
a) jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdza, że zamiar realizacji operacji
zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia, LGD ma obowiązek poinformowania
o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy
od doręczenia tej informacji ogłoszenia naboru w tym zakresie,
b) jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdza, że nie są spełnione przez ten
podmiot warunki dostępu do pomocy, LGD ma obowiązek poinformowania o tym
zgłaszającego oraz przekazania do ZW wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
dotyczącym operacji własnej, dokumentów w oparciu o które podjęła takie
rozstrzygnięcie. Wynik oceny (informacja) powinien również zostać
zamieszczony na stronie internetowej LGD przy informacji o zamiarze realizacji
operacji własnej.
9. Jeżeli spełnione są warunki określone w pkt. 4 a) niniejszej procedury, w terminie
3 m-cy LGD ogłasza nabór w tym zakresie.
10. Ogłoszenie naboru oraz procedura wyboru operacji (wstępna weryfikacja w Biurze
LGD oraz ocena dokonywana przez Radę, kończąca się wyborem operacji do
finansowania lub w przypadku grantów wyborem Grantobiorców, w tym stosowane w
tych procedurach dokumenty), a także procedura informowania wnioskodawców/
grantobiorców o wynikach oceny i wyboru operacji/grantów do finansowania
– są zgodne z procedurami wyboru operacji/grantów do finansowania, odpowiednimi
dla danego typu operacji, stosowanymi przez LGD.
11. Jeżeli operacja objęta wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym do LGD przez
uprawniony podmiot, który uprzednio zgłosił zamiar realizacji operacji, nie zostanie
wybrana przez LGD do realizacji operacji, wówczas stosuje się te same regulacje jak
w pkt. 8b – czyli LGD może złożyć do ZW wniosek o przyznanie pomocy na realizację
operacji własnej wraz z dokumentacją, w oparciu o którą podjęła takie rozstrzygnięcie.
Wynik oceny (informacja) powinien również zostać zamieszczony na stronie
internetowej LGD przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
12. Niniejszą procedurę stosuje się jedynie do Przedsięwzięć LSR Stowarzyszenia LGD
„Partnerstwo Sowiogórskie” stanowiących Projekty Grantowe, dla których
przewidziano operację własną jako sposób realizacji. Są to następujące
przedsięwzięcia:
- 1.2.1 Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby
lokalne Gór Sowich
- 2.1.1 Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji oraz
edukacja przyrodnicza i klimatyczna
13. W związku z tym, że jedynymi przedsięwzięciami LSR objętymi możliwością
realizacji w formie operacji własnej są Projekty Grantowe wymienione w pkt. 12,
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stosowane do oceny operacji własnej kryteria są identyczne z kryteriami oceny
stosowanymi w procedurze wyboru grantobiorców. Kryteria oceny zawiera tabela poniżej.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze zastosowanie mają pozostałe
przepisy stosowane przez LGD, w tym: Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia LGD
„Partnerstwo Sowiogórskie” oraz regulaminy i zapisy procedur wyboru i oceny operacji
lub grantobiorców w ramach LSR.
Tab. Kryteria oceny dla Projektów Grantowych objętych operacją własną LGD.
Lp. KRYTERIUM

1

OPARCIE OPERACJI NA
LOKALNYCH
WARTOŚCIACH I
ZASOBACH

WAGA Opis KRYTERIUM

5
0

2

ZASTOSOWANIE
ROZWIĄZAŃ
SPRZYJAJĄCYCH
OCHRONIE
ŚRODOWISKA LUB
PRZECIWDZIAŁANIU
ZMIANOM KLIMATU

4
0

3

OPERACJA ANGAŻUJE:
1. 2 I WIĘCEJ
PARTNERÓW
2. 1 PARTNERA
3. NIE ANGAŻUJE
PARTNERÓW
UDZIAŁ PARTERÓW
ZOSTAŁ JASNO
OKREŚLONY (UMOWA
PARTNERSKA)

4
2
0

Preferuje operacje, które zachowują i bazują na
lokalnym potencjale kulturalnym,kulturowym,
historycznym lub przyrodniczym – realizacja projektu
bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch
rodzajów zasobów – Kryterium weryfikowane na
podstawie informacji zawartej w załączniku: „Opis
„projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów
wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na
podstawie informacji zawartych we wniosku i
załącznikach.
5 pkt. - kryterium w pełni spełnione
0 pkt. - kryterium niespełnione
Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują
rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub
klimatu, tj. np. zastosowanie bardziej ekologicznych
materiałów lub technologii, operacje przybliżające ich
uczestnikom lub odbiorcom tematykę ochrony
środowiska (w tym lokalnych zasobów) czy
przeciwdziałanie zmianom klimatu. Kryterium
weryfikowane na podstawie informacji zawartej w
załączniku: „Opis „projektu” pod kątem spełniania
lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w
LSR” oraz na podstawie informacji zawartych we
wniosku i załącznikach.
Punkty zostaną przyznane, jeżeli wnioskodawca
uwzględnił w budżecie poniesienie kosztów
związanych
z zastosowaniem takich rozwiązań.
4 pkt. - kryterium w pełni spełnione
0 pkt. - kryterium niespełnione
Udział parterów w realizacji projektu został jasno
określony (umowa partnerska)
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji
zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem
spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
zapisanych w LSR” oraz na podstawie informacji
zawartych we wniosku i załącznikach.
4 pkt. – zaangażowanie 2 i więcej partnerów
2 pkt. – zaangażowanie 1 partnera
0 pkt. – brak partnera lub brak umów
potwierdzających udział partnera

3

UDZIAŁ W OPERACJI
OSÓB
3
Z GRUP
0
DEFAWORYZOWANYCH

Preferuje operacje angażujące do realizacji
przedstawicieli z grup defaworyzowanych, lub
przewiduje ich jako odbiorców operacji.
(Do grupy defaworyzowanej wg LSR zaliczamy:
Osoby bezrobotne, Osoby do 25 roku życia - osoby
młode wkraczające
na rynek pracy/ Osoby pow. 50 roku życia/ Osoby
korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa)
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji
zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem
spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
zapisanych w LSR” oraz na podstawie informacji
zawartych we wniosku i załącznikach.
3 pkt. - kryterium spełnione / 0 pkt. - kryterium
niespełnione

5

WNIOSKODAWCA
SKORZYSTAŁ JUŻ Z
DOFINANSOWANIA W
RAMACH GRANTÓW
LGD W OKRESIE
PROGRAMOWANIA
PROW 2014-2020

Tak – 0
Nie - 3

Preferuje operacje, które będą realizowane przez
nowych Wnioskodawców w jednym okresie
programowania, aby dać możliwość skorzystania z
dofinansowania różnym podmiotom starającym się o
wsparcie na obszarze LGD. Kryterium weryfikowane
na podstawie informacji zawartej w załączniku: „Opis
„projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów
wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na
podstawie informacji zawartych we wniosku i
załącznikach.
3 pkt. - kryterium spełnione – wnioskodawca nie
skorzystał z pomocy (nie został wybrany do
dofinansowania
w ramach wcześniejszego naboru, nie ma aktualnie
podpisanej umowy na realizację grantu, nie otrzymał
środków w ramach działania w obecnym okresie
programowania)
0 pkt. – wnioskodawca skorzystał z pomocy (został
wybrany do dofinansowania w ramach wcześniejszego
naboru, ma aktualnie podpisaną umowę na realizację
grantu lub otrzymał środki w ramach działania)

6

WNIOSKODAWCA
WYKORZYSTUJE
LOKALNE ZASOBY:
1. CAŁEGO
OBSZARU
LGD,
(5 GMIN)
2. OBSZARU
DWÓCH
GMIN
3. OBSZARU
JEDNEJ
GMINY

4
2
0

Preferuje operacje, które będą realizowane na
większym obszarze
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji
zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem
spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
zapisanych w LSR” oraz na podstawie informacji
zawartych we wniosku i załącznikach. 4 pkt. –
wykorzystanie zasobów znajdujących się na terenie
całego obszaru LGD
2 pkt. – wykorzystanie zasobów znajdujących się na
terenie co najmniej dwóch Gmin obszaru LGD
0 pkt. – wykorzystanie zasobów znajdujących się na
obszarze wyłącznie jednej Gminy lub
niewykorzystywanie zasobów żadnej z Gmin obszaru
LGD

4

4

7

8
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WNIOSKODAWCA
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO
ROZPROPAGOWANIA
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
OPERACJI, W
SZCZEGÓLNOŚCI
DO ZAMIESZCZENIA
LOGOTYPU LGD ORAZ
INNYCH ZGODNIE
Z KSIĘGĄ
WIZUALIZACJI WE
WSZYSTKICH
MATERIAŁACH
POWSTAJĄCYCH W
WYNIKU REALIZACJI
PROJEKTU
(WYDAWNICTWA,
OZNAKOWANIE
TABLICAMI
INFORMACYJNYMI ITP.)

WNIOSKODAWCA
ZAŁOŻYŁ
W PROJEKCIE ELEMENT
TRWAŁY,
POZOSTAJĄCY PO
WYKONANIU
PROJEKTU

OPERACJA
PRZYCZYNIA SIĘ
BEZPOŚREDNIO DO
ZWIĘKSZENIA
ATRAKCYJNOŚCI
TURYSTYCZNEJ
OBSZARU LGD
PARTNERSTWO
SOWIOGÓRSKIE

4
0

Preferuje operacje zakładające promowanie obszaru
LGD poprzez zamieszczanie poza obowiązkowymi
logotypami propagującymi źródła finansowania
również logotypu LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji
zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem
spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
zapisanych w LSR” oraz na podstawie informacji
zawartych we wniosku i załącznikach, mające
odzwierciedlenie w kosztach
4 pkt. - kryterium spełnione
0 pkt. - kryterium niespełnione

5
0

5
0

Preferuje operacje zakładające po zakończeniu
projektu element trwały. Projekt ma zaplanowane
w zadaniach lub budżecie narzędzia służące do
realizacji tego zadnia operacji wraz ze wskazaniem i
logicznym oraz przekonującym uzasadnieniem
trwałości oraz ma odzwierciedlenie w kosztach.
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji
zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem
spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
zapisanych w LSR” oraz na podstawie informacji
zawartych we wniosku i załącznikach.
5 pkt. - kryterium spełnione
0 pkt. - kryterium niespełnione
Preferuje operacje, które mają wpływa na
przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności
obszaru poprzez
jego promocję (z wykorzystanie marki Gór Sowich) i
podejmowanie innych działań zachęcających turystów
do odwiedzania regionu – korzystania z walorów,
usług i innego rodzaju ofert dotyczących aktywnej
i atrakcyjnej formy spędzania czasu. Projekt ma
zaplanowane lub budżecie środki służące
do realizacji operacji. Kryterium weryfikowane na
podstawie informacji zawartej w załączniku: „Opis
„projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów
wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na
podstawie informacji zawartych we wniosku i
załącznikach.
5 pkt. - kryterium spełnione
0 pkt. - kryterium niespełnione
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CZY WNIOSKODAWCA
UCZESTNICZYŁ W
SZKOLENIACH
ORGANIZOWANYCH
PRZEZ LGD NT. ZASAD,
TRYBU
PRZYZNAWANIA I
ROZLICZANIA POMOCY
W RAMACH
DZIAŁANIA, Z
KTÓREGO UBIEGA SIĘ
O ŚRODKI
OPERACJA
REALIZOWANA JEST
PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ,
KTÓRY KORZYSTAŁ Z
BEZPŁATNEGO
DORADZTWA
BEZPOŚREDNIEGO NA
ETAPIE
PRZYGOTOWANIA
WNIOSKU I SZKOLEŃ
OFEROWANYCH PRZEZ
LGD

3
5
3
0
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WNIOSKODAWCA
SPOZA SEKTORA
PUBLICZNEGO

3
0

Preferuje operacje realizowane przez
Wnioskodawców, którzy co najmniej raz korzystali
z doradztwa bezpośredniego w biurze (realizacja i
rozliczanie składanego do konkursu projektu)
lub uczestniczyli w szkoleniu w zakresie realizacji i
rozliczania projektu dla wnioskowanego typu operacji.
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji
zawartych we wniosku i rejestrze prowadzonym przez
Biuro LGD
3 pkt. - kryterium spełnione / 0 pkt. - kryterium nie
spełnione
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji
zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem
spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
zapisanych w LSR” oraz na podstawie informacji
zawartych we wniosku i załącznikach.
(kryterium uznane za spełnione jeżeli:
 Szkolenie - fakt uczestniczenia w
szkoleniu zostanie potwierdzony przez
Biuro LGD poprzez potwierdzenie
uczestnictwa osobistego - podpis na liście
obecności
ze szkolenia przeprowadzonego przed
naborem z wnioskowanego zakresu
operacji;
 Doradztwo bezpośrednie – osobiste
konsultacje przygotowanej pełnej
dokumentacji planowanego do złożenia
wniosku potwierdzone przez LGD na
Karcie doradztwa (wymagana kopia karty
doradztwa))
5 pkt - wnioskodawca korzystał ze szkoleń
i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z
wnioskiem)
3 pkt - wnioskodawca korzystał tylko z doradztwa na
etapie przygotowania wniosku
(praca z wnioskiem)
0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww.
formy doradztwa oferowanej przez LGD
Preferuje operacje realizowane przed podmioty inne
niż reprezentanci sektora publicznego, umożliwiając
tym samym pozyskiwanie funduszy przez pozostałych
beneficjentów, np. organizacje pozarządowe, które
posiadają mniejsze doświadczenie oraz możliwości
finansowe na realizacje projektów.
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji
zawartej w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem
spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
zapisanych w LSR” oraz na podstawie informacji
zawartych we wniosku i załącznikach.
3 pkt. - kryterium spełnione – Beneficjent inny niż
Gmina lub instytucja sektora publicznego
0 pkt. – Beneficjent jest Gminą lub instytucją sektora
publicznego

6

12

GOTOWOŚĆ
DOKUMENTACYJNA
ZADANIA DO
REALIZACJI

4
0

Preferuje operacje z kompletną dokumentacją
dotyczącą zakresu realizacji operacji oraz spełniania
LKW. Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli
Wnioskodawca na dzień złożenia Wniosku o
przyznanie pomocy załączył do niego oraz do „Opis
„projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów
wyboru operacji zapisanych w LSR” wszystkie
wymagane załączniki i nie został wezwany do złożenia
uzupełnień w tym zakresie.
Kryterium weryfikowane na podstawie zawartych
informacji we wniosku i załącznikach.
4 pkt. - kryterium spełnione
0 pkt. - kryterium nie spełnione
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