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Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia LGD
„BUD-UJ RAZEM”
Lokalne kryteria wyboru, są uchwalane przez Zarząd Stowarzyszenia. 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.
Konieczność zmian kryteriów może wynikać w szczególności z następujących przyczyn: zmiany
obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub
rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; uwag
zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej
ewaluacji LSR.
Za propozycje zmian kryteriów w LSR odpowiada Biuro LGD. Przekazuje propozycję zmian do Prezesa
Zarządu Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”. Prezes Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, na którym
wybiera się propozycję zmiany kryteriów, dyskutuje się nad ostateczną wersją zmienionych kryteriów.
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
przyjmowane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej propozycji i zmian kryteriów oceny zgodności operacji
z LSR lub kryteriów oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru obowiązują one dla naborów
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronach internetowych www.buduj.eu;
Procedura zmiany kryteriów w formie tabelarycznej
Etap
Ustalenie propozycji
zmiany kryteriów

Osoba odpowiedzialna

Czynności

Dyrektor w biurze
LGD „BUD-UJ
RAZEM”

Zebranie uwag ze spotkań w
biurze i punktach terenowych,
jak również ze spotkań członków
Zarządu, Rady, wniosków
członków Stowarzyszenia w
formie listy.
Przedstawienie Zarządowi
propozycji zmian zebranych w
liście.

Zarząd

Wybranie propozycji zmian
kryteriów, przedstawienie
własnych propozycji, dyskusja
nad ostateczną wersją

Wzory dokumentów
Wzór Listy
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Wybór propozycji
zmian kryteriów

Przekazanie
samorządowi
województwa
zakresu zmian

Głosowanie nad
przyjęciem/odrzuceniem
kryteriów i zmianą strategii w
tym zakresie

Głosowanie jawne

Biuro LGD

Przygotowanie pisma

Wzór pisma

Prezes Zarządu

Podpisanie pisma

Zarząd

Wzór uchwały

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ
RAZEM” zostały przyjęte uchwałą Zarządu nr 4/01/2018 w dniu 18.01.2018r.
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Lokalne kryteria wyboru Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM – opis, punktacja
Rodzaj operacji – PROJEKTY GRANTOWE
Lp.

Lokalne kryteria wyboru

Punktacja

Opis kryterium
Punktowane będą operacje, które zrealizowane zostaną w
miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców.

1

Wnioskodawca realizuje operację w
miejscowości poniżej 5 tys.
mieszkańców

2 pkt. – TAK
0 pkt. – NIE

0 lub 2

(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono
odpowiednie dokumenty)

Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy w danym naborze skonsultował jego
poprawność
w biurze LGD.
2

Wnioskodawca konsultował projekt
w biurze LGD przed złożeniem
wniosku

5 pkt. – TAK
0 pkt. – NIE

0 lub 5

(potwierdzenie – karta udzielonego doradztwa w danym
naborze)

3

Wnioskodawca złożył fiszkę
projektu lub w innej formie zgłosił
pomysł na etapie budowania LSR

Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na etapie
budowy LSR złożył tzw. „fiszkę projektową”, bądź w inny
udokumentowany sposób zgłosił pomysł realizacji projektu,
który przyczynił się do ukierunkowania celów LSR.
0 lub 10
10 pkt. - TAK
0 pkt. – NIE
(potwierdzenie – złożona w biurze LGD propozycja realizacji
projektu/pomysłu)

4

Kwalifikacje wnioskodawcy
odpowiednie do przedmiotu
operacji

W celu zapewnienia sprawnej realizacji projektów preferuje
się przyznawanie dodatkowych punktów wnioskodawcom,
którzy posiadają doświadczenie w realizacji podobnych
projektów i/lub posiadają wiedzę z zakresu realizacji
projektów i/lub uczestniczyli w szkoleniach organizowanych
przez LGD.
2 pkt. – posiada kwalifikacje
0 pkt. – nie posiada kwalifikacji
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy i/lub
załączenie do wniosku odpowiednich dokumentów)
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5

Realizacja projektu przyczyni się do
pobudzenia aktywności
mieszkańców

Punktowane będą operacje, których realizacja przyczyni się
do pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia ich
więzi z miejscem zamieszkania. Preferuje się, aby fundusze
unijne skierowane były na społeczność lokalną, wpływając
jednocześnie na ich rozwój, kwalifikacje, zainteresowania i
jednocześnie stworzenie oferty zagospodarowania czasu
wolnego.
2 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców
lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas
jego realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu
realizacji projektu
1 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców
lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas
jego realizacji
0 pkt. – nie dotyczy

0, 1 lub 2

(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy)
Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w
dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub
urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na danym
obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że
przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od
tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne na
danym obszarze.
6

Innowacyjność projektu

3 pkt. – projekt jest innowacyjny
0 pkt. – projekt nie jest innowacyjny

0 lub 3

(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy i/lub
załączono odpowiednie dokumenty)
Należy określić charakter innowacji projektu tj. czy ma
charakter produktowy, procesowy, organizacyjny czy
marketingowy i opisać na czym ma ona polegać, w
zależności od tego co planujemy.

7

Projekt zawiera inwestycje
wpływające na ochronę środowiska
oraz przeciwdziałające zmianom
klimatu

Punktowane będą operacje, których realizacja przyczyni się
do ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom
klimatu (np. zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne
źródła energii )
0 lub 2

2 pkt. – TAK
0 pkt. – NIE
(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy, i/lub
załączono odpowiednie dokumenty)
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8

Operacja lub działanie operacji
skierowane jest na grupy
defaworyzowane :
- osoby powyżej 50 roku życia,
- młodzież wiejska w tym:

w wieku szkolnym do 19 roku
życia,
 wchodząca na rynek pracy i
nieaktywna zawodowo
poniżej 25 roku życia,
- młode kobiety (w wieku 25-34
lata) nieaktywne zawodowo, w tym
powracające na rynek pracy po
urodzeniu dziecka

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy realizują
operację skierowaną do grup defaworyzowanych
3 pkt. – dotyczy
0 pkt. – nie dotyczy

0 lub 3

(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy bądź
załączono odpowiednie dokumenty)

Preferuje się, aby wdrożone środki z PROW 2014-2020
miały jak największy zasięg oddziaływania aby z tych
przedsięwzięć korzystała jak największa liczba społeczności.
9

Zasięg oddziaływania operacji

3 pkt. – operacja dotyczy 3 i więcej miejscowości
2 pkt. – operacja dotyczy 2 miejscowości
1 pkt. – operacja dotyczy tylko jednej miejscowości

1, 2 lub 3

(potwierdzenie – uzasadnienie wnioskodawcy)
Realizacja operacji zakłada współpracę różnych podmiotów
wykonujących cząstkowe zadania składające się na
operację.

10

Projekt jest realizowany w
partnerstwie

5 pkt. – projekt realizowany w partnerstwie z minimum 2
podmiotami
2 pkt. - projekt realizowany w partnerstwie z minimum 1
podmiotem
0 pkt. – projekt realizowany bez udziału partnerów
projektu

0, 2 lub 5

(potwierdzenie – załączenie do wniosku odpowiednich
dokumentów, w szczególności: oświadczenie partnera,
porozumienie, umowa partnerska)

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 37 pkt.
Operacja aby zostać wybraną do dofinansowania musi uzyskać minimalną ilość 11 pkt.
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