Lokalne kryteria wyboru projektów
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
„Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020
Cel Ogólny: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku
Cel szczegółowy: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup
defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku
Przedsięwzięcie: Aktywny obszar LGD - EFRR
Zakres tematyczny: REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA
Wskaźnik rezultatu:
1. liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów
Wskaźniki produktu:
1. liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
2. długość przebudowanych dróg gminnych
Kryterium
Doświadczenie
wnioskodawcy

Opis Kryterium, źródło weryfikacji
Ocenie podlega opis potencjału i
doświadczenia wnioskodawcy tj.:
- doświadczenie wnioskodawcy w obszarze
tematycznym, którego dotyczy realizowany
projekt, na danym terytorium, w pracy z daną
grupą docelową i/lub doświadczenie w
realizacji projektów o podobnym charakterze.

Punktacja
5 pkt. – wnioskodawca
posiada doświadczenie
0 pkt. – brak doświadczenia,

Kryterium zapewni dbałość o prawidłowe
wydatkowanie środków publicznych oraz
pozwoli na prawidłową realizację projektu,
jego rozliczenie i osiągnięcie zakładanych
rezultatów.

Wpływ na osoby
defaworyzowane
określone w LSR

Weryfikacja kryterium w oparciu o złożoną
dokumentację projektową.
Kryterium ocenia czy realizacja projektu
dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na
wsparcie dla osób defaworyzowanych
określonych w LSR.
Projekty rewitalizacyjne powinny sprzyjać
rozwiązywaniu problemów społecznych, które
kumulowane są na obszarze zdegradowanym,
co przyczyni się do polepszenia standardów
życia lokalnej społeczności.
Przez wpływ rozumie się m.in. tworzenie
miejsca:
- przyjaznego dla osób defaworyzowanych,
- sprzyjającego organizowaniu działań/zajęć
integracyjnych, opiekuńczych,

5 pkt. – projekt wpływa na
osoby defaworyzowane,
0 pkt. – wnioskodawca nie
wykazał w projekcie wpływu
na osoby defaworyzowane,

- zapewniającego aktywizację społeczną i
zawodową celem efektywnej pomocy w
wejściu na rynek pracy czy podjęcia innej
aktywności (np. kontynuująca nauki).
Osoby z grup defaworyzowanych określone w
LSR tj.:
1. Osoby młode 18-29 r.ż., w tym absolwenci
szkół
2. Osoby starsze powyżej 50 r.ż.
3. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo
4. Osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym*
5. Kobiety
* w rozumieniu definicji zawartej w „wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020”

Innowacyjność

Weryfikacja kryterium w oparciu o złożoną
dokumentację projektową.
Kryterium określa czy i w jaki sposób
wnioskodawca wykorzysta w projekcie
"innowacyjne" rozwiązania.
Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się
wdrożenie nowego lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego sposobu
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących
lokalnych zasobów przyrodniczych,
historycznych, kulturowych czy społecznych.

1 pkt. - wnioskodawca
wykorzysta w projekcie
"innowacyjne" rozwiązania
0 pkt. - wnioskodawca nie
wykorzysta w projekcie
"innowacyjnych" rozwiązań.

Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w
ramach budżetu projektu ujęto koszty
związane z wprowadzaną innowacją na
poziomie min. 3% kosztów całkowitych
projektu i we wniosku o dofinansowanie w
sekcji L „Dodatkowe wyjaśnienie
wnioskodawcy” zawarto uzasadnienie
spełniania kryterium.

Doradztwo LGD

Weryfikacja kryterium w oparciu o złożoną
dokumentację projektową.
Kryterium ocenia czy wnioskodawca korzystał
ze wsparcia doradczego oferowanego przez
biuro LGD.
Preferuje się wnioskodawców, którzy w
zakresie przygotowania wniosku o
dofinansowanie projektu korzystali ze

3 pkt. - wnioskodawca
korzystał z doradztwa LGD w
zakresie przygotowania
wniosku o dofinansowanie,
0 pkt. - wnioskodawca nie
korzystał z doradztwa LGD w

wsparcia doradczego oferowanego przez LGD
w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

zakresie przygotowania
wniosku o dofinansowanie,

Kryterium ma na celu zapewnienie jak
najwyższej jakości składanych wniosków oraz
ma wpłynąć na prawidłową realizację działań i
osiągnięcie założonych wskaźników.
Doradztwo odbywa się zgodnie z przyjętymi
przez zarząd LGD zasadami udzielania
doradztwa zamieszczonymi na stronie
internetowej LGD (www.lgdswiecie.pl ) oraz w
ogłoszeniu o naborze.

Promocja LGD i LSR

Weryfikacja w oparciu o dane biura LGD (karty
doradztwa).
Preferowane są projekty wpływające na 3 pkt - co najmniej dwie
zwiększenie rozpoznawalności obszaru LGD i różne formy promowania
wskazujące źródła finansowania działań.
LGD i LSR,
Za formę promocji uważa się np. tablicę
informacyjną,
informacje
na
stronie
internetowej, informacje prasowe, plakaty.
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w
ramach budżetu projektu ujęto koszty
związane z promocją źródła finansowania
działań z LGD i LSR.
Kryterium sprawdza czy wnioskodawca
wykazał koszty odrębne dla każdej formy
promocji, którą zaplanował w projekcie.
Weryfikacja kryterium w oparciu o złożoną
dokumentację projektową.

Suma punktów:

17 pkt. - min. 10 pkt.

1 pkt - jedna forma promocji
LGD i LSR,
0 pkt – brak promocji LGD i
LSR
Punkty nie sumują się.

