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Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lp.

Kryterium wyboru
operacji

Punktacja

Opis

Mierzalność

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

Powiązanie z
diagnozą

√

P 20; P 24

CO1,CS1.1,
w1.1.2
w1.1.3

√

P 6; P 7; P 8;

Cel
przekrojow
y PROW

√

P 26

CO3,CS3.1,
w3.1.2
w3.1.3

√

P 1; P 4

CO1,CS1.3,

Powiązanie
z celami i
wskaźnikam
i rezultatu

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców
1

Realizacja operacji
angażuje społeczność
lokalną

Preferuje się zadania, które angażują
mieszkańców, organizacje, instytucje z obszaru
realizacji operacji (wkład własny)

2

Innowacyjność operacji

Preferuje się zadania innowacyjne, oryginalne w
skali LGD , tj. wykorzystujące nie praktykowane
dotąd lokalne rozwiązania lub wykorzystanie w
niespotykany dotąd sposób lokalnych zasobów i
lokalnych potencjałów

3

Realizacja operacji
przyczyni się do
lepszego
wykorzystywania
zasobów obszaru
Trwałość operacji

Preferuje się wykorzystanie lub promowanie
lokalnych zasobów Stowarzyszenia LGD
„Morawskie Wrota” w tym: przyrodniczych,
historycznych, kulturowych

4

Preferuje się zadania, które będą miały we

2 pkt – wkład własny wynosi od 10% do 20%
1 pkt – wkład własny wynosi poniżej 10%
0 pkt – brak wkładu własnego
(max 2 pkt.)
3 pkt - innowacyjne rozwiązania w skali
województwa
2 pkt - innowacyjne rozwiązania w skali LGD
1 pkt - innowacyjne, lokalne rozwiązania w
skali gminy
0 pkt - brak innowacyjnych rozwiązań
(max 3 pkt)
1 pkt – przyrodnicze,
1 pkt – historyczne,
1 pkt – kulturowe,
0 pkt – nie wykorzystuje
(max 3 pkt)
3 pkt – elementy trwałe stanowią 50% i

luty 2 0 1 7
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wniosku elementy trwałe

5

Ochrona środowiska

6

Aktywni ludzie młodzi

7

Wspieranie grup
defaworyzowanych

8

Korzystanie z
doradztwa i
konsultowanie wniosku

powyżej wartości zadania
2 pkt - elementy trwałe stanowią od 25% i
poniżej 50% wartości zadania
1 pkt - elementy trwałe stanowią poniżej
25% wartości zadania
0 pkt – brak elementów trwałych
(max 3 pkt)
Preferuje się zadania, które w swoich działaniach 1 pkt - przewiduje działania polegające na √
uwzględniają ochronę środowiska
i/lub przekształceniu lub zagospodarowaniu
przeciwdziałanie zmianom klimatu
przestrzeni w sposób dodatnio wpływający
na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie
zmianie klimatu,
1 pkt – - przewiduje działania edukacyjne
sprzyjające ochronie środowiska lub
przeciwdziałanie zmianom klimatu
0 pkt – NIE przewiduje takich działań
(max 2 pkt)
Realizacja zadania przyczyni się do pobudzania 1 pkt - TAK
√
aktywności ludzi młodych (do 30 roku życia),
0 pkt – NIE
(max 1 pkt)
Realizacja zadania przyczyni się do pobudzania
1 pkt – pobudzenie aktywności ludzi 50+
√
aktywności ludzi 50+ oraz/lub osób
1 pkt – pobudzenie aktywności ludzi
niepełnosprawnych.
niepełnosprawnych
0 pkt – brak
(max 2 pkt)
Preferuje się zadania, które były konsultowane na 2 pkt –korzystanie z dwóch i więcej form
etapie tworzenia wniosku z pracownikami biura
doradztwa,
LGD MW telefonicznie, mailowo lub osobiście w
1 pkt –korzystanie z jednej formy doradztwa
biurze LGD, z zachowaniem terminów
0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z żadnej
przewidzianych w Regulaminie Konkursu
formy doradztwa

luty 2 0 1 7

w1.3.2
w1.3.3

P 25

Cel
przekrojow
y PROW

P 2; P 24

CO1,CS1.1,
w1.1.2
w1.1.3
P1; P 5; P 14; w1.1.3
P 16; P 24
w1.2.1
w1.2.2

dotyczy
wszystkich
problemów

CO4,CS4.1,
w4.1.1
w4.1.2
oraz
pozostałe
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Grantowego
9

Uzasadnienie realizacji
operacji

cele

(max 2 pkt)

Preferuje zadania które są rzetelnie uzasadnione,
a ich realizacja jest celowa

1 pkt – operacja jest wiarygodnie i rzetelnie
uzasadniona
0 pkt – operacja nie jest wystarczająco
uzasadniona
(max 1 pkt)
Operacja może zostać wybrana do dofinansowania, jeśli uzyska min. 8 punktów na 19 pkt. możliwych do zdobycia.
Źródło: opracowanie własne

√

dotyczy
wszystkich
problemów

CO4,CS4.1,
w4.1.1
w4.1.2 oraz
pozostałe
cele

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców
Lokalne Kryteria Wyboru grantobiorców, podobnie jak LSR, są uchwalane przez Walne Zebranie Członków LGD. Kryteria te będą ewoluowały w czasie, co
będzie mogło powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb.
Procedura zmiany lokalnych kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania LSR, stwarzając gwarancję ewentualnego uruchomienia w przyszłości
swoistego mechanizmu naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów
lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR. Zmiany te zostały przewidziane w statucie LGD „Morawskie Wrota” w §
22 ust. 1 pkt. 4, który powierza tą kompetencję Walnemu Zebraniu Członków, dając jednocześnie Radzie LGD prawo wnioskowania
o zmianę tych kryteriów w § 29 ust. 2 pkt. 1.
Nacisk na partnerstwo w procesie formułowania Lokalnych Kryteriów Wyboru dla obszaru Morawskich Wrót będzie podtrzymywany na etapie ewentualnych
aktualizacji. Oznacza to, że:
1. Proces aktualizacji będzie odpowiednio promowany,
2. W procesie aktualizacji mogą być wykorzystywane stosowne narzędzia konsultacyjne, w tym: rozmowy, spotkania, warsztaty, obowiązkowo strona
www.morawskie-wrota.pl.
3. Do procesu aktualizacji mogą być zaproszeni reprezentanci lokalnych środowisk, przy uwzględnieniu kryteriów sektorowych, społecznodemograficznych, przestrzennych.
Następnie wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem będzie rozpatrzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku zmiany Lokalnych
Kryteriów Wyboru będą one obowiązywać wyłącznie dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.
luty 2 0 1 7
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Następnie wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem będzie rozpatrzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów
wyboru będą one obowiązywać wyłącznie dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.

Schemat 1 Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Przygotowanie zmian w lokalnych
kryteriach wyboru przez Radę

Konsultacje społeczne

Złożenie wniosku o zmianę lokalnych
kryteriów wyboru na Walne Zebranie
Członków

Przygotowanie przez Biuro LGD nowych
kart oceny w oparciu o wprowadzone
zmiany
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