L.p. Pytanie/wątpliwość
KRYTERIA OCENY LSR:
1.
Czy doświadczenie pracownika przebywającego na urlopie
macierzyńskim będzie punktowane w ramach kryterium nr 3?
2.
Czy Lokalna Grupa Działania, która skorzystała ze środków Osi 4 PO
RYBY 2007-2013 (Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka to
dwa odrębne podmioty) otrzyma punkty w ramach kryterium 6.1 b?
3.
W kryteriach wyboru LGD – kryterium „Stopień zgodności LSR z celami
określonymi w realizowanych programach” jest mowa o tym, że cele i
przedsięwzięcia LSR są zgodne z celami przekrojowymi PROW oraz, że
„kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie
osiągnięcie wskaźników określonych dla tych celów” – o jakich
wskaźnikach mówi to kryterium - czy chodzi tutaj o wskaźniki wskazane
w „ZAŁĄCZNIKU NR 1 LISTA OBSZARÓW TEMATYCZNYCH I
WSKAŹNIKÓW DLA PROW 2014-2020”?
4.
PARTYCYPACJA W związku z przekazanymi do MRiRW uwagami i
komentarzami dotyczacymi odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15 z
części „Wątpliwości odnośnie kryteriów wyboru”, MRiRW przedstawia
dodatkowe
wyjaśnienia
odnośnie
metod
partycypacyjnych
wykorzystywanych w trakcie prac nad LSR.

5.

Czy zatrudnienie co najmniej

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
TAK
NIE, nie są punktowane żadne operacje realizowane przez LGD/LGR ze
środków osi 4 PO Ryby lub osi 4 Leader.
NIE, chodzi o wskaźniki określone w LSR, załącznik podaje jedynie
wskaźniki, które należy uwzględnić w LSR w przypadku realizowania
operacji w danym zakresie, nie jest to zamknięty katalog wskaźników
koniecznych do określenia w LSR.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż Poradnik dla LGD wskazuje
Bazę dobrych praktyk partycypacji prowadzoną w ramach projektu
„Decydujmy razem”, jako źródło narzędzi, metod i technik, które „służyć
mogą do prowadzenia działań partycypacyjnych na poszczególnych
etapach prac nad strategią”. Co więcej bazę tę określa się, jako pomocną
przy wyborze właściwych metod współpracy z mieszkańcami i
podmiotami działającymi na obszarze objętym LSR, co oznacza, iż nie
stanowi ona ani jedynego ani też zamkniętego katalogu przedmiotowych
metod.

Niezależnie od powyższego, MRiRW rekomenduje korzystanie z ww.
bazy, jako z rzetelnego i zweryfikowanego źródła metod, których
partycypacyjny charakter nie budzi wątpliwości.
Nie ma przeszkód, aby w pracach nad LSR posiłkować się także innymi,
wybranymi przez grupy metodami. Niemniej jednak, aby uniknąć
jakichkolwiek wątpliwości przy ocenie LSR odnośnie partycypacyjnego
charakteru tych metod należałoby w strategii zawrzeć ich krótki opis
wskazujący, w jaki sposób metoda ta przyczyniła się do zaktywizowania
lokalnej społeczności do udziału w opracowywaniu LSR.
50% pracowników posiadających Oceniając LSR pod kątem spełnienia powyższego kryterium w wysokim

doświadczenie dotyczy stanu na dzień składania wniosku o wybór LSR
czy odnosi się do stanu docelowego wynikającego z opisów stanowisk?
Czy za spełnione można uznać to kryterium w przypadku gdy pracownicy
są zatrudnieni przez fundację, która jest członkiem stowarzyszenia
ubiegającego się o wybór? (kryterium 3: „Wiedza i doświadczenie osób
zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i
kompetencji określone dla LGD”)

6.

Jak policzyć procent wykorzystania środków w okresie 2007-2013 w
przypadku gdy nowa LSR obejmuje również gminy z innych LSR?

7.

Ile wynosi średnia liczba mieszkańców objętych LSR w latach 2007-2013,
względem której będzie oceniane kryterium? (pkt 1.1.3 kryteriów wyboru)

8.

O jaki budżet LSR chodzi w kolumnie 4 załącznika nr 17 do wniosku o
wybór LSR?

stopniu, komisja ds. wyboru LSR zweryfikuje m.in. czy 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.
Wskazane powyżej 50% odnieść należy do osób zatrudnionych (w ramach
umowy o pracę) w biurze LGD (a nie osób zatrudnionych przez członków
tej LGD), która złożyła wniosek o wybór LSR, na dzień złożenia tego
wniosku.
W pytaniu zapewne chodzi o kryterium 6.1 „Doświadczenie LGD lub
podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego odrębnych LGD lub
LGR w okresie 2007-2013”
Badając kryterium bierze się pod uwagę całą umowę ramową (LSR) lub
całe umowy ramowe. Niezależnie od tego czy są różnice w obszarze
pomiędzy starym a nowym okresem. Kryterium dotyczy doświadczenia
LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a nie doświadczenie
obszaru.
Liczba mieszkańców obszaru realizacji LSR (nowej LSR) powinna być
według stanu na 31.12.2013 r. (zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o RLKS).
Natomiast do ustalenia średniej liczby mieszkańców objętych
LSR/LSROR w latach 2007-2013 w województwie, w którym LSR ubiega
się o wybór należy wziąć dane, które były brane pod uwagę przy
zawieraniu umów "ramowych" zarówno w ramach PROW 2007-2013 jak i
PO RYBY 2007-2013 i ustalaniu wysokości budżetów w ramach
LSR/LSROR (2007-2013), a więc dane z zawartych umów ramowych w
tych dwóch programach z perspektywy 2007-2013.
W średniej liczbie mieszkańców należy uwzględnić wszystkie LSR i
LSROR, które były realizowane w perspektywie 2007-2013, a liczbę
ludności według stanu na 31.12.2013 r. należy brać z umów ramowych
(zarówno „wiejskich” jak i „rybackich”) uwzględniając ewentualne aneksy
rozszerzające obszar objęty LSR. Dotyczy to także LSR, których realizacja
została przerwana – rozwiązana umowa ramowa.
Mając na uwadze treść kolumny 3 i kolumny 5 budżet wskazany w
kolumnie 4 powinien dotyczyć operacji realizowanych przez
beneficjentów innych niż LGD a więc w przypadku PROW 2007-2013

9.

Czy metodą partycypacyjną może być
kontaktowo/doradczego w ramach biura LGD?

powołanie

budżet przeznaczony na działanie 413. Nie należy do tego budżetu wliczać
kwot dotyczących realizacji projektów współpracy czy związanych z
kosztami bieżącymi i aktywizacją.
punktu Patrz odpowiedź na pyt. 5

