Zał. nr 1 do ogłoszenia nr 17/2019
Przedsięwzięcie: Operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej,
realizowane przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb społecznych
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p
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Nazwa kryterium

Opis kryterium

Maksymalna
ilość punktów

Zaangażowanie
- operacja angażuje minimum 7 osób w jej realizację – 11
pkt
- operacja angażuje w realizację poniżej 7 osób – 0 pkt

W realizację operacji zaangażowane jest co
najmniej 7 osób spośród mieszkańców danej
miejscowości. Potwierdzeniem spełniania
kryterium są listy obecności wraz z krótkimi
notatkami
ze
spotkań
dotyczących
przygotowania i późniejszej realizacji
projektu. W notatkach należy wskazać
podział zadań dla osób zaangażowanych w
przygotowanie i realizację projektu.

11 pkt.

Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystały ze szkoleń lub z
doradztwa oferowanego i realizowanego
przez LGD. Informacja na podstawie kart
doradztwa LGD lub list obecności ze szkoleń.

2 pkt.

Preferowane są operacje realizowane w
miejscowościach zamieszkałych poniżej 5
tyś. osób. Informacja na podstawie
zaświadczenia z Ewidencji Ludności Gminy
ze wskazaniem stanu osób zameldowanych
na
okres
stały
na
koniec
roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o
przyznanie pomocy.

3 pkt.

Walory przyrodniczo-kulturowe
- operacja bazuje na lokalnych zasobach kulturowych lub
przyrodniczych – 4 pkt.
- operacja nie bazuje na lokalnych zasobach kulturowych
lub przyrodniczych – 0 pkt.

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby
kulturowe lub przyrodnicze, wzbogaca
estetykę miejscowości lub zapewnia
bezpieczeństwo w ruchu pieszym lub
rowerowym dla mieszkańców miejscowości.

4 pkt.

Potrzeby społeczności lokalnej
- realizacja projektu wynika z potrzeb lokalnej społeczności,
potwierdzonych badaniami ankietowymi – 10 pkt.
- wniosek nie zawiera wyników badań na temat potrzeb
lokalnej społeczności – 0 pkt.

Preferowane są operacje, których potrzeba
realizacji jest udokumentowana poprzez
badania wśród lokalnej społeczności, co
pozwala na zaspokojenie ich potrzeb.

10 pkt.

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i
realizowanego przez LGD – 2 pkt.
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
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Lokalizacja operacji:
- operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 3 pkt.
- operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej
przez więcej niż 5 tys. mieszkańców – 0 pkt.

30 pkt.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 21 pkt. W przypadku identycznej
liczby punktów o wyborze operacji do finansowania decyduje data i godzina złożenia wniosku

