KRYTERIA WYBORU LSR

CHARAKTERYSTYKA
LGD

2. Reprezentatywność składu organu decyzyjnego LGD –
maksymalnie 10 pkt
1) Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu organu decyzyjnego – 0 albo 3 pkt
Sektor publiczny – m.in. gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo –
rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe
instytucje kultury...

2) W składzie organu decyzyjnego znajduje się przynajmniej po jednym:
a) Przedsiębiorcy, a w przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków EFMR
również rybaku – 0 albo 1 pkt
Sektor gospodarczy - podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym
przedsiębiorstwa społeczne, rolnicy i rybacy. Uwaga: na potrzeby określenia sektorów
każdy rolnik traktowany jest, jako przedstawiciel sektora gospodarczego.

b) Kobiecie - 0 albo 1 pkt
c) Osobie poniżej 35 roku życia - 0 albo 1 pkt
Źródło danych: Załącznik do wniosku (dane wszystkichczłonków organu decyzyjnego)

3) W przypadku LSR planowanych do finansowania ze środków :
a) EFMR w organie decyzyjnym przedstawiciele sektora rybackiego stanowią co
najmniej 40% albo
b) EFRROW, EFS lub EFRR: liczebność organu decyzyjnego jest nie większa niż 15 osób –
- 0 albo 4 pkt
Uwaga: W przypadku LSR finansowanych z więcej niż
1 EFSI z czego jeden to EFMR by uzyskać pkt w ramach pkt 3 konieczne jest spełnienie łącznie warunków
określonych w lit. a i b

Uwaga: Na każdym etapie działalności wymagane jest utrzymanie reprezentatywności
składu organu decyzyjnego LGD. W związku z tym, LGD powinna opracować procedury
wyłączenia zapewniające zachowanie parytetów.
Źródło danych: Załącznik do wniosku (dane wszystkich członków organu decyzyjnego)

Sektor społeczny - organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz
podmioty prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,
Warsztaty Terapii Zawodowej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły i związki
wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego, także związki zawodowe i organizacje pracodawców, organizacje
społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie
(Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.).
Mieszkańcy - osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR.
UWAGA! członek LGD będący przedstawicielem mieszkańców może jednocześnie
reprezentować w niej jeden z ww. sektorów.

Weryfikacja wskaźnika rybackości:
a. na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana ze
środków EFSI, w tym EFMR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim
wynosi co najmniej 50 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z
działalności rybackiej wynosi co najmniej 1 300 000 PLN;

b. na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana wyłącznie
ze środków pochodzących z EFMR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim
wynosi co najmniej 70 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z
działalności rybackiej wynosi co najmniej 2 600 000 PLN;
c. w organie, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 4 sektor rybacki posiada nie mniej niż
30% ogólnej liczby głosów;
d. co najmniej 50% wskaźników planowanych do osiągnięcia ze środków EFMR
związane jest z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

3. Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie i
realizację LSR oraz standardy wiedzy
i kompetencji określone dla LGD – maksymalnie 16 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu – gdy na wszystkie z poniższych
warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1) Opisy/Procedury określają szczegółowo podział zadań pracowników biura
Każdy pracownik posiada szczegółowy zakres obowiązków na danym
stanowisku pracy.
2) Wymagania są adekwatne do przewidzianych obowiązków
3) Wyznaczono zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy i przewidziano
metody ich pomiaru
Metodą pomiaru w tym wypadku może być np. ankieta.
Źródło: Rozdział I Charakterystyka LGD, załączniki do wniosku
o wybór: opisy stanowisk, regulamin pracy biura LGD, plan szkoleń

4 ) Określono plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

5) Na stanowiskach pracy związanych z udzielaniem doradztwa określono sposób
pomiaru jakości udzielanego doradztwa
Należy opisać sposób pomiaru
jakości udzielonego doradztwa (ankiety, rejestr doradztwa itp.)
- 0 albo 8 pkt
Uwaga: minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania w ramach kryterium –
8 pkt.

Źródło: Rozdział I Charakterystyka LGD, załączniki do wniosku
o wybór: opisy stanowisk, regulamin pracy biura LGD, plan szkoleń

3. Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie
i realizację LSR oraz standardy wiedzy i kompetencji określone
dla LGD – maksymalnie 16 pkt c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu – gdy zostały przyznane punkty za
spełnienie kryterium w stopniu dostatecznym oraz udzielono odpowiedzi
twierdzącej na wszystkie z poniższych warunków (0 albo 16 pkt):
1) Z przedstawionego opisu wynika, że co najmniej 50% pracowników
zatrudnionych w biurze LGD posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę do
wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu
regionalnym/lokalnym
załącznik nr 16 oraz dokumenty potwierdzające
posiadane doświadczenie i wiedzę dotyczącą wykorzystania dokumentów
strategicznych ( kopia umowy o pracę, dyplomu ukończenia studiów, szkolenia)
2) Szczegółowo opisano metodę oceny efektywności świadczonego doradztwa
Metodą oceny może być np. ankieta a oceną efektywności analiza jej
wyników (ewaluacja).
Źródło: Rozdział I Charakterystyka LGD, załączniki do wniosku
o wybór: opisy stanowisk, regulamin pracy biura LGD, plan szkoleń

3) W przypadku LSR finansowanych w całości lub w co najmniej 30% ze środków
EFMR:

a) z przedstawionego opisu wynika, że w biurze co najmniej 1 pracownik
przygotowywał wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność w ramach PO RYBY
2007-2013
b) przynajmniej 1 członek zarządu LGD, w sytuacji gdy do jego
właściwości nie należą zadania organu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy
o rozwoju lokalnym, jest przedstawicielem sektora rybackiego
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w stopniu
dostatecznym
– 0 pkt
Źródło: Rozdział I Charakterystyka LGD, załączniki do wniosku
o wybór: opisy stanowisk, regulamin pracy biura LGD, plan szkoleń,
ewentualne inne dokumenty

6. Doświadczenie LGD – maksymalnie 15 pkt
(pkt uzyskuje się albo za kryterium 6.1 albo za kryterium 6.2)
6.1 Doświadczenie LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego odrębnym
LGD lub LGR w okresie 2007-2013 – maksymalnie 15 pkt

a) stopień wykorzystania budżetu zgodnie z ostatnim zawartym aneksem do umowy
ramowej przez wnioski wybrane do dofinansowania przez LGD i dla których została
wypłacona pomoc finansowa
 poniżej 40% – 0 pkt
Kryterium obliczane na podstawie
 od 40 do 70% – 0 albo 2 pkt
danych zgromadzonych przez SW (dane z ostatniego
 powyżej 70% – 0 albo 4 pkt aneksu do umowy ramowej) oraz załącznika nr 17 do wniosku
o wybór LSR + ewentualne dokumenty
b) wartość projektów/przedsięwzięć zrealizowanych przez LGD, a finansowanych z
innych źródeł niż oś 4 PROW 2007-2013 lub oś 4 PO Ryby 2007-2013:
 poniżej 50 000 zł – 0 pkt
Kryterium obliczane na podstawie
 od 50 000 zł do 500 000 zł – 0 albo 3 pkt danych dostarczonych przez LGD i załącznika
powyżej 500 000 zł – 0 albo 5 pkt
(umowa przyznania pomocy, sprawozdanie
z realizacji projektu- zgodnie z instrukcja
wypełniania wniosku o wybór LSR)

6.1 Doświadczenie LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego
odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-2013 – maksymalnie 15 pkt c.d.

c) Realizacja projektów współpracy
 LGD zrealizowała co najmniej 1 projekt międzyregionalny – 0 albo 1 pkt
 LGD zrealizowała co najmniej 1 projekt międzynarodowy – 0 albo 1 pkt
LGD była grupą koordynującą albo w przypadku PO RYBY 2007-2013 inicjującą projekt
współpracy – 0 albo 2 pkt
Co najmniej 1 projekt współpracy zrealizowany przez LGD był partnerstwem co najmniej 3
partnerów – 0 albo 2 pkt
• Obliczane na postawie danych zgromadzonych przez SW oraz załącznika nr 17
do wniosku o wybór LSR oraz dokumentów potwierdzających realizację projektów
w poprzednim okresie programowania.
Uwaga: w przypadku gdy LGD tworzą dwie lub więcej dotychczasowych LGD/LGR dla pkt a i b wylicza
się średnią arytmetyczną. W przypadku gdy w skład nowej LGD wchodzi tylko część obszaru
dotychczasowej LGD, również bierze się pod uwagę dane dotyczące LSR, która obejmowała tę cześć
obszaru i wylicza się średnią arytmetyczną.
Źródło: dane zgromadzone przez SW, załącznik do wniosku,
informacja nt. doświadczenia oraz inne dokumenty

6. Doświadczenie LGD – maksymalnie 15 pkt
(pkt uzyskuje się albo za kryterium 6.1 albo za kryterium 6.2) c.d.
6.2 Doświadczenie podmiotu niebędącego LGD lub LGR w okresie 2007-2013 ani
nieposiadającego w swoim składzie podmiotu będącego odrębnym LGD lub LGR w
okresie 2007-2013 – maksymalnie 15 pkt
a) podmiot lub jego członkowie posiadają doświadczenie w realizacji projektów/operacji o
zakresie podobnym do zakresu realizacji LSR oraz wskazano mierzalne efekty realizacji tych
operacji/projektów:

• Poniżej 2 – 0 pkt
• Co najmniej 2 – 0 albo 1 pkt
• Co najmniej 3 – 0 albo 4 pkt
• Co najmniej 4 – 0 albo 6 pkt
• Co najmniej 5 – 0 albo 8 pkt

Kryterium obliczane na podstawie załącznika
nr 18 do wniosku o wybór LSR oraz dokumentów
potwierdzających realizację projektów przez
poszczególne podmioty (umowa przyznania pomocy
sprawozdanie z realizacji operacji – zgodnie
z instrukcją wypełniania wniosku o wybór LSR).
Źródło: dane zgromadzone przez SW, załącznik do wniosku,
informacja nt. doświadczenia oraz inne dokumenty

b) podmiot lub jego członkowie realizował projekty z zastosowaniem metod partycypacyjnych w
liczbie:
Poniżej 2 – 0 pkt
Co najmniej 2 – 0 albo 2 pkt
Co najmniej 3 – 0 albo 4 pkt
Co najmniej 4 – 0 albo 7 pkt
Kryterium obliczane na podstawie załącznika nr 18 do wniosku o wybór LSR oraz
dokumentów potwierdzających realizację projektów przez poszczególne
podmioty.
Przykładowe metody partycypacyjne: warsztaty, badania, debaty, wywiad
indywidualny, badania ankietowe, spotkania otwarte, konsultacje pisemne, sondaż itp.
Źródło danych: Załącznik do wniosku o wybór - Informacja nt. doświadczenia podmiotu niebędącego LGD
lub LGR w okresie 2007-2013 ani nieposiadającego w swoim składzie podmiotu będącego odrębnym LGD
lub LGR w okresie 2007-2013 w zakresie realizacji projektów o tematyce podobnej do zakresu realizacji
LSR

PARTYCYPACYJNY
CHARAKTER

10. Opracowanie LSR z udziałem społeczności i zasady jej udziału w
realizacji – maksymalnie 20 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych warunków
udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Do opracowania LSR wykorzystano dane z konsultacji społecznych przeprowadzonych
na obszarze objętym LSR a w przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków
EFMR również ze społecznością rybacką

Należy wykazać i opisać przebieg przeprowadzonych konsultacji
społecznych do opracowania LSR oraz wykazać ich wykorzystanie.
b) Wykorzystano co najmniej 3 partycypacyjne metody konsultacji na każdym kluczowym
etapie prac nad opracowaniem LSR
Katalog narzędzi, metod i technik partycypacyjnych www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl
lub na stronie http://partycypacja.fise.org.pl/x/777930 (zalecenia MRiRW).
Przykładowe metody: warsztaty, badania, debaty, wywiad, ankiety, spotkania otwarte itp..
Kluczowe etapy: 1) diagnoza i analiza SWOT, 2) określanie celów i wskaźników w
odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania, 3) opracowanie zasad
wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru, 4) opracowanie zasad monitorowania i
ewaluacji, 5)przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR
Źródło: LSR – Rozdział II, Partycypacyjny charakter

c) Dokonano analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji

Należy opisać metodę/kryteria jakie przyjęto przy ocenie wniosków
z konsultacji itd.
d) Przewidziano konsultacje LSR ze społecznością lokalną a w przypadku LSR
planowanej do finansowania ze środków EFMR również ze społecznością rybacką
przy jej aktualizacji
Należy opisać możliwość oraz sposób/metody przeprowadzania konsultacji
społecznych przy ewentualnych aktualizacjach LSR.
– 0 albo 10 pkt
Źródło: LSR – Rozdział II, Partycypacyjny charakter

10. Opracowanie LSR z udziałem społeczności i zasady jej udziału w
realizacji – maksymalnie 20 pkt c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały spełnione warunki określone
dla kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące
warunki:
a) Wykorzystano co najmniej 4 partycypacyjne metody konsultacji na każdym
kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR
Zgodnie z informacją zawartą w Poradniku dla LGD kluczowe etapy prac nad
opracowaniem LSR to:
1) diagnoza i analiza SWOT
2) określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz
opracowanie planu działania
3) opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru
4) opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji,
5) przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR
Źródło: LSR – Rozdział II, Partycypacyjny charakter

b) Uwzględniono wyniki badań własnych i ewaluacji,
c) Strategia nie została przygotowana przez podmiot zewnętrzny (nie dotyczy
ekspertyz i analiz służących przygotowaniu strategii),
– 0 albo 20 pkt
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w stopniu dostatecznym.
– 0 pkt.
Źródło danych: LSR – Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR

DIAGNOZA – OPIS
OBSZARU I LUDNOŚCI

1. Charakterystyka obszaru objętego LSR – maksymalnie 20 pkt (pkt
uzyskuje się albo za kryterium 1.1 albo za kryterium 1.2)
1.1. Sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym LSR oraz wielkość obszaru
objętego LSR – maks. 20 pkt
(dotyczy LGD innych niż działające wyłącznie na obszarze miast powyżej 20 tys.
mieszkańców).
1) Liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR
przekracza liczbę bezrobotnych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym w
województwie, w którym LSR ubiega się o wybór) – 0 albo 7 pkt;
•

Kryterium obliczane na podstawie danych statystycznych (BDL) jako iloraz sumy liczby
bezrobotnych obszaru objętego LSR i sumy liczby osób w wieku produkcyjnym –
zaokrąglone do 3 miejsc po przecinku –wyrażony procentem z dokładnością do jednego
miejsca po przecinku.
Źródło danych: Dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank danych
lokalnych – stan na dzień 31.12.2013

2) Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca na obszarze LSR (obliczony jako
średnia z gmin tworzących obszar LSR) jest niższy niż średni obliczony dla
województwa, w którym LSR ubiega się o wybór – 0 albo 7 pkt;
•

Informacja publikowana przez Ministerstwo Finansów. Dane za rok 2013 to dane
prezentowane przez MF jako wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych
gmin na 2015 r. Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca obszaru LSR to średnia
arytmetyczna wskaźników G dla gmin tworzących obszar LSR.

•

Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca dla województwa – to średnia arytmetyczna
wskaźników G dla wszystkich gmin z tego województwa.

3) Obszar realizacji LSR obejmuje liczbę mieszkańców większą niż średnia
liczba mieszkańców objętych LSR / LSROR w latach 2007-2013
w województwie, w którym LSR ubiega się o wybór – 0 albo 6 pkt;
•

Stosunek wartości liczby mieszkańców obszaru LSR (stan na 31.12.2013 r.) do średniej
liczby mieszkańców objętych LSR/LLSROR (dane z umowy o warunkach i sposobie
realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013 oraz PO RYBY 2007-2013).
Źródło danych: Dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank danych
lokalnych – stan na dzień 31.12.2013

1. Charakterystyka obszaru objętego LSR – maksymalnie 20 pkt (pkt
uzyskuje się albo za kryterium 1.1 albo za kryterium 1.2) c.d.
1.2. Sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objetym LSR oraz wielkość
obszaru objętego LSR – maks. 20 pkt
(dotyczy LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców finansowych
w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego)
1) Liczba bezrobotnych na obszarze LSR (liczona dla obszaru całej gminy)
przekracza średnią liczbę bezrobotnych obliczoną dla całego obszaru wszystkich
LGD w miastach pow. 20 tys. mieszkańców startujących w konkursie na wybór
LGD do realizacji LSR – 0 albo 10 pkt

• Kryterium obliczane na podstawie danych statystycznych (BDL): liczba bezrobotnych
do średniej l. bezrobotnych na obszarach LSR w miastach pow. 20 tys. mieszkańców
startujących w konkursie.
Źródło danych: Dane statystyczne z publikatorów GUS, Ocena
zasobów pomocy społecznej sporządzona przez ROPS – stan na dzień 31.12.2013

2) Liczba osób objętych pomocą społeczną na obszarze LSR. Kryterium uważa się
za spełnione jeśli wskaźnik deprywacji liczony jako średnia z wszystkich
dzielnic / osiedli objętych LSR jest wyższy niż wskaźnik dla kraju – 0 albo 10 pkt
Źródło danych: Dane statystyczne z publikatorów GUS, Ocena zasobów
pomocy społecznej sporządzona przez ROPS – stan na dzień 31.12.2013,

ANALIZA SWOT

7. Jakość i spójność wewnętrzna diagnozy oraz analizy SWOT –
maksymalnie 8 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu – gdy na wszystkie z poniższych
warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Diagnoza opisuje najważniejsze obszary, na które może mieć wpływ LGD,
b) Diagnoza wskazuje najważniejsze problemy, potrzeby, zasoby, potencjał,
c) uzasadniono właściwie wybór kluczowych grup docelowych i obszarów interwencji,
d) Diagnoza ukazuje wewnętrzną spójność obszaru LSR (wspólna tożsamość, tradycje, potrzeby,
zasoby lokalne) a w przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków EFMR ww.
elementy powinny odnosić się także do sektora rybackiego,
e) Analiza SWOT jest powiązana z diagnozą obszaru
– 0 albo 4 pkt
Źródło: LSR – Rozdział III Diagnoza- opis obszaru i ludności, Rozdział V – Cele i wskaźniki,
Rozdział IV Analiza SWOT,

7. Jakość i spójność wewnętrzna diagnozy oraz analizy SWOT – maksymalnie 8 pkt c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:
LGD przedstawiła tabelaryczną matrycę logiczną powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy
SWOT oraz celów i wskaźników – 0 albo 8 pkt
Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków określonych dla kryterium
spełnionego w stopniu dostatecznym – 0 pkt
Uwaga: Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania - 4 pkt

Opis metod dokonywania diagnozy oraz analizy SWOT dla obszaru objętego LSR znajduje się w Rozdziale
III i IV Poradnika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na
lata 2014-2020.
Źródło danych: LSR – Rozdział III Diagnoza - opis obszaru i ludności, Rozdział V – Cele i wskaźniki,
Rozdział IV - Analiza SWOT

CELE I WSKAŹNIKI

8. Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z
konsultacji LSR ze społecznością lokalną oraz adekwatność
wskaźników do celów i przedsięwzięć określonych w LSR–
maksymalnie 36 pkt (punkty za kryteria 8.1, 8.2 oraz 8.3 sumują się)
8.1 Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z konsultacji LSR –
maksymalnie 16 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu: – gdy na wszystkie z poniższych warunków
udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Cele i przedsięwzięcia są bezpośrednio powiązane z diagnozą,
b) Wybór celów i przedsięwzięć jest uzasadniony w odniesieniu do diagnozy
problemów, grup docelowych i obszarów interwencji
- 0 albo 8 pkt
Źródło: LSR – logika realizacji LSR, Rozdział V Cele i wskaźniki, rozdział III – Diagnoza – opis
obszaru i ludności

8.1 Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z
konsultacji LSR – maksymalnie 16 pkt c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:
a) Przy formułowaniu celów i przedsięwzięć LGD uwzględniła wnioski z konsultacji

b) Związek celów i przedsięwzięć z diagnozą został szczegółowo opisany
- 0 albo 16 pkt
Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w
stopniu dostatecznym – 0 pkt
Opis logiki realizacji LSR oraz formułowania celów znajduje się w Rozdziale V Poradnika
dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata
2014-2020.

Źródło danych: LSR – Logika realizacji LSR, Rozdział V Cele i wskaźniki, Rozdział III - Diagnoza- opis
obszaru i ludności

8.2 Adekwatność budżetu do celów i przedsięwzięć LSR oraz
racjonalność planu działania (maksymalnie 10 pkt)
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu – gdy na wszystkie z poniższych warunków
udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Kryteria są adekwatne do diagnozy
b) Kryteria zapewniają premiowanie operacji przyczyniających się do osiągnięcia celów i wpływają
na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu LSR - 0 albo 5 pkt
Kryterium spełnione w wysokim stopniu: - gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:
a) powiązanie kryteriów z diagnozą jest dokładnie opisane
b) kryteria odnoszą się bezpośrednio do wskaźników produktu i rezultatu LSR
-0 albo 10 pkt
Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego
w stopniu dostatecznym. – 0 pkt
Opis procesu formułowania kryteriów wyboru – Rozdział VI Podręcznika
Źródło danych: LSR - Rozdział V Cele i wskaźniki, Rozdział III - Diagnoza- opis obszaru i ludności, Rozdział VI Sposób
wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru,
Załączniki do wniosku o wybór – kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

8.3 Adekwatność budżetu do celów i przedsięwzięć LSR oraz
racjonalność planu działania – maksymalnie 10 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych warunków
udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Budżet i plan działania są w bezpośredni sposób powiązane z celami i przedsięwzięciami,
b) Związek pomiędzy budżetem oraz planem działania a celami jest szczegółowo opisany
-0 albo 5 pkt
Kryterium spełnione w wysokim stopniu: gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:

Harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu oraz realizacji budżetu LSR w
planie działania jest racjonalny
-0 albo 10 pkt
Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w
stopniu dostatecznym – 0 pkt
Opis budżetu LSR – Rozdział VIII Podręcznika
Źródło danych: LSR – Rozdział VII Plan działania, Rozdział VIII -Budżet LSR wraz z załącznikami do LSR

9. Stopień zgodności LSR z celami określonymi w realizowanych
programach – maksymalnie 14 pkt
W przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków EFS i EFRR
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych warunków
udzielono odpowiedzi twierdzącej:
 Przedsięwzięcia zaproponowane w LSR realizują cele dotyczące RLKS i przypisano im niektóre (nie
wszystkie) adekwatne wskaźniki ujęte w programach, a wskaźniki zapewniają w dostatecznym
stopniu realizację tych celów. – 0 albo 7 pkt;

Kryterium spełnione w wysokim stopniu:
-gdy zostały spełnione warunki określone dla kryterium spełnionego w dostatecznym
stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:
 W LSR ujęto wszystkie wskaźniki – w ramach każdego z typów przedsięwzięć adekwatnych do
zakresu zaplanowanego wsparcia z tych programów, a kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR
zapewniają bezpośrednie osiągniecie wskaźników określonych dla tych celów.
– 0 albo 14 pkt;
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w stopniu dostatecznym. – 0 pkt

Lista wskaźników do wyboru, służących monitorowaniu wpływu LSR na realizację
RPO WK-P
Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźniki rezultatu:
•Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach
•Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów
•Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
•Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
•Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
•Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia
biznesu
•Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez
inkubatory przedsiębiorczości

Wskaźniki produktu:
•Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
•Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
•Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe
•Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach
•Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
•Długość przebudowanych dróg gminnych
•Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji
•Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory
przedsiębiorczości
•Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźniki rezultatu:
•Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
poszukujących pracy po opuszczeniu programu
•Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
Wskaźniki produktu:
•Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie

Wskaźniki, które zostały oznaczone poprzez pogrubienie pochodzą z RPO WK-P i
powinny być wybierane w pierwszej kolejności. Podlegać będą one ocenie przez
komisję wybierającą.
Większość z przedstawionych powyżej wskaźników służyć może również do monitorowania
realizacji poszczególnych projektów w ramach LSR.
Dla interpretacji znaczenia i zakresu poszczególnych wskaźników pomocne są:

•Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WK-P oraz Załącznik nr 2 do SZOOP
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań,
•Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do
realizacji w zakresie EFRR w RPO WK-P (załącznik do RPO WK-P) – oś priorytetowa 7,
strony: 66-67
•Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do
realizacji w zakresie EFS w RPO WK-P (załącznik do RPO WK-P) – oś priorytetowa 11,
strony: 71-74

9. Stopień zgodności LSR z celami określonymi w realizowanych
programach – maksymalnie 14 pkt c.d.
W przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków EFRROW
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych
warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Cele i przedsięwzięcia LSR są zgodne z dwoma celami przekrojowymi PROW
2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność
b) kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie osiągniecie wskaźników
określonych dla tych celów
– 0 albo 7 pkt
Źródło: LSR – Rozdział VII Plan działania wraz z załącznikiem do LSR, Rozdział X Zintegrowanie,
Programy współfinansowane ze środków EFSI

9. Stopień zgodności LSR z celami określonymi w realizowanych
programach – maksymalnie 14 pkt c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały spełnione warunki określone
dla kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące
warunki:
 Cele i przedsięwzięcia LSR są zgodne z trzema celami przekrojowymi PROW 2014-2020 tj.
ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność - 0 albo 14 pkt
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w stopniu dostatecznym – 0 pkt
Więcej informacji na temat obszarów tematycznych i wskaźników dla PROW 2014-2020 znajdą
Państwo na stronach 76-78 Poradnika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania
LSR na lata 2014-2020, Wydanie III
Źródło: LSR – Rozdział VII Plan działania wraz z załącznikiem do LSR, Rozdział
X Zintegrowanie, Programy współfinansowane ze środków EFSI

9. Stopień zgodności LSR z celami określonymi w realizowanych programach –
maksymalnie 14 pkt
W przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków EFMR:
Kryterium spełnione - gdy na wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi
twierdzącej:


Cele i przedsięwzięcia LSR są zgodne z wybranymi minimum 3 celami z 5 celów
przekrojowych, o których mowa w art. 63 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego. – 0 albo 14 pkt.

Wsparcie na rzecz realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność można
przyznawać na następujące cele:
a)
b)

podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie
innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i
akwakultury;
wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie
uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury;

c)

wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i
obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego;
e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu
lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego – 0 pkt.

Uwaga:
W przypadku LSR planowanej do finansowania z więcej niż 1 EFSI kryterium uważa
się za spełnione w wysokim stopniu, jeżeli w odniesieniu do co najmniej 1 EFSI
spełnione zostały warunki dla kryterium spełnionego w wysokim stopniu.
Źródło danych: LSR – Rozdział VII Plan działania wraz z załącznikiem do LSR, Rozdział X
Zintegrowanie, Programy współfinansowane ze środków EFSI

11. Poprawność metodologiczna określenia wskaźników
realizacji LSR– maksymalnie 8 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z
poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Wskaźniki są adekwatne do celów i przedsięwzięć,
b) Wskaźniki są mierzalne, przejrzyste i do każdego wskaźnika są podane źródła
danych i okresy pomiaru, wartość bazowa oraz termin osiągnięcia wartości docelowych,
c) Wartości docelowe wskaźników, jakie mają zostać osiągnięte dzięki realizacji LSR
zostały określone proporcjonalnie do planowanej wielkości zaangażowania środków
programów, z których LSR ma być finansowana,
d) LGD określiła do każdego z celów szczegółowych wskaźniki rezultatu a dla
każdego z przedsięwzięć – wskaźniki produktu,
e) LGD wskazała, które ze wskaźników i w jakim stopniu osiągane będą za pomocą
środków finansowych poszczególnych funduszy, w tym opisała bieżący sposób
monitorowania realizacji wskaźników w podziale na poszczególne fundusze
– 0 albo 4 pkt

11. Poprawność metodologiczna określenia wskaźników realizacji LSR–
maksymalnie 8 pkt c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące:
W LSR uwzględniono także wskaźniki pochodzące ze źródeł statystyki publicznej lub
uwzględniono dodatkowe wskaźniki określające wpływ LSR na realizację strategii rozwoju
regionu. – 0 albo 8 pkt
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w stopniu dostatecznym. – 0 pkt.
Opis procesu określania wskaźników realizacji LSR – Rozdział V Podręcznika
Źródło danych: LSR – Logika realizacji LSR, Rozdział V - Cele i wskaźniki, Rozdział VII Plan
działania wraz z załącznikiem
Uwaga: Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania - 4 pkt

SPOSÓB WYBORU I
OCENY OPERACJI ORAZ
USTANAWIANIA
KRYTERIÓW WYBORU

5. Zasady wyboru operacji – maksymalnie 28 pkt
5.1 Jakość procesu oceny i wyboru operacji – maksymalnie 18 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu – gdy na wszystkie z poniższych
warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Wskazano i opisano sposób udostępnienia procedur do wiadomości publicznej,
b) Szczegółowo określono zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji (opisano co
najmniej: ocenę wniosków, dokumentowanie oceny, wzory dokumentów),
c) Określono sposób organizacji naborów wniosków (opisano co najmniej tryb ogłaszania, czas
trwania naboru, miejsce składania wniosków) ,
d) Przewidziano podawanie do publicznej wiadomości protokołów z posiedzeń dotyczących oceny i
wyboru operacji zawierających informacje o wyłączeniach z
procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy,
e) Określono szczegółowy sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu
(określono co najmniej: warunki i sposób wniesienia protestu oraz termin wniesienia protestu),
Źródło: LSR – Rozdział I Charakterystyka, VI Sposób wyboru i oceny…, załączniki do wniosku -procedury

5.1 Jakość procesu oceny i wyboru operacji c.d.
f) Przyjęte procedury są:
zgodne z przepisami obowiązującymi dla RLKS (w szczególności ustawa o RLKS, przepisy
szczegółowe dla EFSI)
niedyskryminujące
przejrzyste
pozwalające uniknąć ryzyka konfliktu interesów tj. zawierają wzory deklaracji bezstronności
przewidują regulacje zapewniające zachowanie parytetu sektorowego
szczegółowo regulują sytuacje wyjątkowe (określono co najmniej sposób postępowania w
przypadku takiej samej liczby punktów)
zapewniają stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach danego
naboru
określają tryb wniesienia przez wnioskodawców protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego
w sposób zapewniający możliwość skutecznego wniesienia protestu
g) W przypadku wskazania w LSR realizacji projektów grantowych opracowano procedury ich
realizacji szczegółowo opisujące proces wyboru grantobiorców, sposób rozliczania, monitoring i
kontrolę.
h) W przypadku wskazania w LSR realizacji operacji własnych opracowano procedury ich wyboru.
- 0 albo 9 pkt

5.1 Jakość procesu oceny i wyboru operacji c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu – gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:
a) LSR przewiduje prowadzenie rejestru interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na
identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami
b) przyjęte procedury przewidują przejrzysty sposób postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach
kryteriów, procedury uwzględniają ustanowienie osoby/komisji, której zadaniem będzie czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej
c) W przypadku wskazania w LSR realizacji projektów grantowych opracowano przejrzyste i
niedyskryminujące procedury ich realizacji szczegółowo opisujące proces wyboru grantobiorców, sposób
rozliczania, monitoring i kontrolę
d) W przypadku wskazania w LSR realizacji operacji własnych opracowano
przejrzyste procedury ich wyboru.
Kryterium niespełnione:
– 0 albo 18 pkt

Nie spełniono warunków określonych dla kryterium
spełnionego w stopniu dostatecznym. – 0 pkt

Źródło danych: LSR, Rozdział I Charakterystyka LGD, Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób
ustanawiania kryteriów wyboru, Załączniki do wniosku o wybór - Procedury wyboru operacji/grantobiorców /operacji
własnych wraz z regulaminem organu decyzyjnego

5. Zasady wyboru operacji – maksymalnie 28 pkt c.d.
5.2 Poprawność metodologiczna kryteriów i zasady ustalania/zmiany kryteriów –
maksymalnie 10 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych
warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
a) Kryteria są ustalone zgodnie z wymogami określonymi w programach/przepisach dla
poszczególnych EFSI,
b) Kryteria posiadają metodologię wyliczenia oraz są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis
wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium,
niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
c) Kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje, oraz sposób przyznawania wag nie budzi
wątpliwości,
d) Zasady ustalania lub zmiany kryteriów są przejrzyste.
-0 albo 5 pkt
Źródło danych: LSR, Rozdział I Charakterystyka LGD, Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz
sposób ustanawiania kryteriów wyboru, Załączniki do wniosku o wybór - Procedury wyboru
operacji/grantobiorców /operacji, Załączniki do wniosku – procedury wyboru

5.2 Poprawność metodologiczna kryteriów i zasady ustalania/zmiany
kryteriów – maksymalnie 10 pkt
Kryterium spełnione w wysokim stopniu gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące
warunki:

Zasady tworzenia i zmiany kryteriów jest konsultowana ze społecznością lokalną, w
tym w przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków EFMR również z
przedstawicielami sektora rybackiego. Dodatkowo w przypadku EFMR, kryterium
uznaje się za wysoko spełnione jeżeli konstrukcja kryteriów wskazuje na preferowanie
operacji mających pozytywny wpływ na sektor rybacki.

-0 albo 10 pkt
Kryterium niespełnione: Nie spełniono warunków określonych dla kryterium
spełnionego w stopniu dostatecznym. – 0 pkt
Źródło danych: LSR - Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów
wyboru, Załączniki do wniosku o wybór – kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany
kryteriów
Uwaga: Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 5 pkt

BUDŻET

16. Zaangażowanie środków innych niż środki programu –
maksymalnie 8 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych
warunków udzielono odpowiedź twierdzącą:
LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych
programach - 0 albo 4 pkt
• Należy uwzględnić oraz opracować zasady premiowania projektów z większym
udziałem środków własnych wnioskodawcy.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:
LGD przewiduje w ramach projektów własnych LGD większy udział środków
własnych niż wynikający z przepisów dotyczących poszczególnych programów
- 0 albo 8 pkt
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu.
– 0 pkt
Źródło danych: LSR – Rozdział VIII Budżet LSR

PLAN KOMUNIKACYJNY

4. Zasady funkcjonowania LGD – maksymalnie 20 pkt
(punkty za kryterium 4.1 i 4.2 sumują się)
4.1 Jakość planu komunikacyjnego, w tym podejście do grup docelowych
określonych w LSR – maksymalnie 10 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych warunków
udzielono odpowiedzi twierdzącej:

Działania komunikacyjne i środki przekazu są różnorodne i adekwatne do celów i wskaźników
działań komunikacyjnych oraz dopasowane do potrzeb. Określono plan komunikacji ze
wskazaniem grupy docelowej – 0 albo 5 pkt
Należy przewidzieć co najmniej 3 różne działania komunikacyjne (np. spotkania z
mieszkańcami, e-konsultacje, warsztaty) oraz co najmniej 3 różne środki przekazu (np.
prasa, telewizja, ulotki). Należy dobierać metody konsultacji, tak by były trafne i
dostosowane do potrzeb grupy docelowej. Przykładowo, jeżeli na danym terenie jest
niewielki odsetek osób korzystających z Internetu, e-konsultacje nie będą właściwą
metodą dotarcia do społeczności lokalnej.
Źródło danych: LSR – Rozdział IX Plan Komunikacji wraz z załącznikiem do LSR

4.1 Jakość planu komunikacyjnego, w tym podejście do grup
docelowych określonych w LSR – maksymalnie 10 pkt c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu – gdy zostały spełnione warunki określone dla
kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące warunki:
 Zdefiniowano grupę/y docelowe, w tym grupę/y defaworyzowaną/e, określono plan
komunikacji z tą/tymi grupą/ami. Wskazano docelowe efekty działań komunikacyjnych i
określono sposób dotarcia do grupy. W przypadku EFMR
kryterium uznaje się za wysoko
spełnione jeżeli dodatkowo określono plan komunikacji z osobami z sektora rybackiego
(rybakami, ich rodzinami, osobami, które utraciły pracę na statku rybackim, osobami
dotkniętymi
niepełnosprawnością
z
powodu
pracy
na
statku
rybackim
etc)
– 0 albo 10 pkt
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w stopniu dostatecznym. –
0 pkt
Należy określić grupy docelowe oraz defaworyzowane objęte planem komunikacyjnym.
Ponadto należy opisać efekty wszystkich działań komunikacyjnych.
Źródło danych: LSR – Rozdział IX Plan Komunikacji wraz z załącznikiem do LSR

4. Zasady funkcjonowania LGD – maksymalnie 20 pkt
(punkty za kryterium 4.1 i 4.2 sumują się) c.d.
4.2 Współpraca z innymi LGD albo realizacja projektów komplementarnych
– maksymalnie 10 pkt
W przypadku EFRROW, EFMR oraz EFS i EFRR w województwie podlaskim oraz w województwie
kujawsko-pomorskim dla LGD innych niż działające wyłącznie na obszarze miast powyżej 20 tys.
mieszkańców:
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych warunków
udzielono odpowiedzi twierdzącej:
LGD w LSR zaplanowała realizację 1 projektu współpracy określając szczegółowo cele i wskaźniki LSR
jakie te projekty będą realizować. – 0 albo 5 pkt
Kryterium spełnione w wysokim stopniu:
LSR zaplanowała realizację co najmniej 2 projektów współpracy w tym przynajmniej jednego
dotyczącego współpracy międzynarodowej określając szczegółowo cele i wskaźniki LSR jakie te projekty
będą realizować. W przypadku EFMR kryterium uznaje się za wysoko spełnione jeżeli dodatkowo
zaplanowano 1 projekt współpracy kierowany do przedstawicieli sektora rybackiego – 0 albo 10 pkt
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w stopniu dostatecznym – 0 pkt

4.2 Współpraca z innymi LGD albo realizacja projektów komplementarnych
– maksymalnie 10 pkt c.d.
W przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców finansowanych w ramach RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
Kryterium spełnione w wysokim stopniu: LGD będzie realizował projekt/y zgodne
Lokalnymi/Gminnymi Programami Rewitalizacji obejmujących obszar objęty LSR – 0 albo 10 pkt

z

Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu: LGD uwzględnia możliwość realizacji projektów
zgodnych z Lokalnymi/Gminnymi Programami Rewitalizacji obejmujących obszar objęty LSR –
0 albo 5 pkt
Kryterium niespełnione:
LGD nie uwzględnia możliwości realizacji projektów zgodnych z Lokalnymi/Gminnymi Programami
Rewitalizacji obejmujących obszar objęty LSR - 0 pkt
W przypadku gdy Lokalna Grupa Działania zadeklaruje w Lokalnej Strategii Rozwoju
możliwość realizacji projektów zgodnych z Lokalnymi/ Gminnymi Programami Rewitalizacji
obejmującymi obszar objęty LSR, może spełnić kryterium w dostatecznym stopniu.
Źródło danych: LSR - Rozdział V Cele i wskaźniki, Rozdział VII Plan działania wraz załącznikiem do
LSR

INNOWACYJNOŚĆ

12. Innowacyjny sposób realizacji LSR – maksymalnie 10 pkt
Kryterium spełnione – gdy na wszystkie z poniższych warunków udzielono
odpowiedzi twierdzącej:
LGD uszczegółowiła definicję innowacyjności na poziomie przynajmniej jednego
przedsięwzięcia i uwzględniła w kryteriach wyboru premiowanie projektów innowacyjnych,.

Przez innowacyjność 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
-0 albo 10 pkt
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego. – 0 pkt.
Źródło: Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru oraz
Załączniki do wniosku o wybór – kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

12. Innowacyjny sposób realizacji LSR c.d.




Pojęcie innowacyjności – Zaleca się poszukiwanie celów i przedsięwzięć opartych o lokalne
zasoby – mogą to być zasoby przyrodnicze, kulturowe, w tym związane z lokalnym dziedzictwem
kulinarnym, tradycje rzemieślnicze, lokalne opowieści i legendy, wydarzenia historyczne, wybitne
postacie związane z danym obszarem poprzez miejsce urodzenia czy pobytu. Innowacyjne może być
ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy też promocja. Ważne będą również inicjatywy
związane z wykorzystaniem innowacyjnych metod w obszarze ochrony środowiska i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także ze zwalczaniem ubóstwa czy włączeniem
społecznym.
W związku z tym, że ocena innowacyjności jest z reguły oceną subiektywną członków organu
decyzyjnego – różna może być też ocena tego kryterium w zależności od stopnia zastosowanych
nowych rozwiązań. Istotne jest zdefiniowanie pojęcia innowacyjności w LSR w odniesieniu do min.
1 przedsięwzięcia oraz uwzględnienie oceny innowacyjności w kryteriach wyboru operacji, tak by
podejście do oceny innowacyjności było powszechnie znane potencjalnym beneficjentom. W celu
zachowania przejrzystości i transparentności oceny operacji zalecane jest sporządzanie uzasadnień
dokonywanych ocen przez członków Rady.

Źródło: Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów
wyboru oraz Załączniki do wniosku o wybór – kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania
lub zmiany kryteriów.

ZINTERGOWANIE

13. Zintegrowany charakter LSR – maksymalnie 10 pkt
Kryterium spełnione - gdy na wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
a) LSR planuje co najmniej jeden cel szczegółowy w ramach którego realizowane
przedsięwzięcia w sposób spójny i kompleksowy, z użyciem różnych metod i zaangażowaniem
różnych sektorów i partnerów, adresują zidentyfikowaną w analizie SWOT potrzebę/zagrożenie,
zapewniając odpowiednią sekwencję interwencji planowanych do przeprowadzenia w ramach
realizacji LSR,
Cel szczegółowy - pierwszym etapem procesu formułowania celu szczegółowego jest
identyfikacja problemów. Problemy dotyczą zawsze ludzi i standardu ich życia, a nie zasobów.
Problemem będziemy nazywać jakiś rodzaj dyskomfortu (np. utrudniony dostęp, brak dostępu,
pogorszenie stanu zdrowia, itp.) odczuwanego przez określoną grupę ludzi (społeczności
lokalnej), w związku z brakiem lub złą jakością określonych dóbr lub usług. Sformułowane
powyżej problemy da się łatwo przeformułować na cele szczegółowe, które mogą
brzmieć odpowiednio: „ poprawa dostępności infrastruktury drogowej dla mieszkańców obszaru
X”, „poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjno– sportowej dla dzieci”, „poprawa
dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci”, „poprawa dostępu do usług komunikacyjnych”,
itp.

b) LSR integruje przynajmniej 3 branże działalności gospodarczej w tym w przypadku LSR
planowanej do finansowania ze środków EFMR jedna z tych branż jest związana z działalnością
sektora rybackiego
-0 albo 10 pkt
Kryterium niespełnione:
nie spełniono powyższego warunku - 0 pkt
Więcej informacji na temat procesu formułowania celów znajdą Państwo na stronach 30-33
Poradnika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020,
Wydanie III

Zintegrowanie może oznaczać:
1.Ułatwienie łączenia różnych sektorowych i dziedzinowych interwencji tak, by efekt synergii
był jak największy (integracja pozioma) np. sieciowanie producentów, przetwórców, dostawców.
2. Silniejsze powiązanie/koordynację działań podejmowanych przez podmioty na różnych
szczeblach zarządzania (integracja pionowa) np. skrócenie łańcuchów dostaw.
3. Powiązań obszarów o większych problemach z obszarami tzw. szans np. obszary wiejskie i
rynek zbytu w miastach.
4. Umiejscowienie szeregu problemów, tematów istotnych dla społeczności w szerszym
kontekście rozwojowym.
Źródło danych: LSR –Rozdział V – Cele i wskaźniki, Rozdział X Zintegrowanie

W przypadku celów szczegółowych LSR, wykazanie zintegrowanego podejścia będzie polegało
na opisie spójności i kompleksowości planowanych przedsięwzięć i operacji,
zastosowaniu różnych metod, zaangażowaniu różnych sektorów i partnerów, a także
konkretnych branż działalności gospodarczej. Istotne jest również wskazanie sekwencji
interwencji,
która
służyć
będzie
właściwemu
zaadresowaniu
potrzeby/problemu
zidentyfikowanej/mu w analizie SWOT.

Przy tworzeniu strategii wielofunduszowych kluczową kwestią jest zachowanie komplementarności
wsparcia z różnych funduszy przy realizacji jednofunduszowych projektów. LSR powinna być spójna
z poszczególnymi programami operacyjnymi wszystkich zaangażowanych funduszy unijnych, które
zamierza dana strategia zaangażować. W wielu przypadkach interwencje w ramach EFS oraz
EFRR będą stanowiły uzupełnienie interwencji z EFRROW i EFMR na tym samym
obszarze objętym wspólną LSR, co pozwoli na zapewnienie zintegrowanego komplementarnego
wsparcia.
Więcej informacji na temat zintegrowanego charakteru LSR znajdą Państwo na stronach 68-70
Poradnika dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020, Wydanie
III

14. Stopień zgodności i komplementarności LSR z innymi
dokumentami planistycznymi opracowanymi dla obszaru objętego LSR
- maksymalnie 12 pkt
Kryterium spełnione - gdy na wszystkie z poniższych warunków udzielono
odpowiedzi twierdzącej:
W LSR określono powiązania (dokonano porównania celów i założeń tych dokumentów z
celami LSR) i wykazano spójność planowanych do realizacji przedsięwzięć z celami
dokumentów planistycznych, innych niż strategia rozwoju województwa/województw. W
przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków EFMR jeden z tych celów dotyczy
sektora rybackiego – 0 albo 12 pkt,
Przykładowe dokumenty planistyczne: strategie rozwoju gminy, plany zagospodarowania
przestrzennego, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne, dokumenty
planistyczne sporządzone przez instytucje zajmujące się pomocą społeczną, programy
zwalczania bezrobocia itp.

Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego. – 0 pkt.
Źródło danych: LSR – Rozdział X Zintegrowanie, Inne dokumenty planistyczne wskazane w LSR

MONITORING
I EWALUACJA

15. Monitoring i ewaluacja – maksymalnie 10 pkt
Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na wszystkie z poniższych
warunków udzielono odpowiedź twierdzącą:
a) opisano elementy podlegające ewaluacji
b) określono czas, w jakim zostanie przeprowadzona ewaluacja
c) określono sposób i okres pomiaru
d) wskazano elementy podlegające monitorowaniu
e) opisano sposób pozyskiwania danych, czas i okres pomiaru
-0 albo 5 pkt
Przy planowaniu monitoringu i ewaluacji należy wziąć pod uwagę wymogi określone dla
LGD w umowie ramowej. Badania ewaluacyjne należy przeprowadzić z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym przed datami granicznymi wskazanymi w umowie w celu
realizacji ewentualnych działań naprawczych. Należy opisać sposób pozyskiwania danych
oraz okres, w jakim będzie dokonywane podsumowanie zgromadzonych informacji. Należy
pamiętać o konieczności uwzględnienia kosztów monitoringu i ewaluacji w budżecie
przeznaczonym na koszty własne i aktywizację LGD.
Źródło: LSR – Rozdział XI Monitoring i ewaluacja

15. Monitoring i ewaluacja – maksymalnie 10 pkt c.d.
Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały spełnione warunki określone
dla kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące
warunki:
LGD opisała sposób wykorzystania wyników z ewaluacji i analizy danych monitoringowych oraz
wskazała planowane do zastosowania kryteria ewaluacyjne - 0 albo 10 pkt
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium spełnionego w dostatecznym stopniu. – 0
pkt.
Uwaga: Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 5 pkt
Należy opisać, jak wyniki badań ewaluacyjnych wpłyną na działania LGD (np.
konieczność zmiany kryteriów wyboru operacji, ogłaszanie konkursów tematycznych,
zmiany budżetowe). Ponadto należy opisać przewidziane kryteria ewaluacyjne (np.
liczba wniosków złożonych przypadających na 1 pracownika, stopień wykorzystania
budżetu, odsetek wniosków objętych doradztwem w stosunku do ogólnej liczby
wniosków).
Źródło danych: LSR – Rozdział XI Monitoring i ewaluacja

Dziękujemy za uwagę
Departament Spraw Społecznych
i Zdrowia

