Kryteria wyboru operacji(projekty grantowe) w ramach Osi 11 RPO W K-P na lata 2014-2020
Działania z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej.
Cel III: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja
mieszkańców obszaru LSR oraz promocja obszaru do 2022 r.
Cel szczegółowy: Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku
LP
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Kryterium

W ramach operacji
zaplanowano działania
informujące
o
dofinansowaniu
ze
środków LSR:
- tablica informacyjna 2 pkt,
- strona internetowa - 2
pkt,
informacja
na
materiałach
powielanych - 2 pkt.

Liczba
punktów

6
lub 4
lub 2
lub 0

Maksymalna
liczba
punktów do zdobycia
łącznie: 6 pkt.
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Wnioskodawca złożył 1
wniosek w naborze.

8

3

Operacja
obejmuje
realizację
projektów
komplementarnych
- 2 i więcej typy
projektów wymienione
w SzOOP RPO WK-P na
lata 2014-2020 dla
Działania
11.1
w
ramach
Osi
Priorytetowej 11.

18

Operacja realizowana w
partnerstwie

8

4

Uzasadnienie

Źródło
weryfikacji

Preferowane są operacje promujące obszar LGD z wykorzystaniem logo LGD
"Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję". Taka promocja przyczyni
się do wzmocnienia rozpoznawalności marki LGD.
- Tablica informacyjna - odpowiednio ologowana podstawowymi znakami:
logo Unii Europejskiej, logo PROW 2014-2020 oraz logo LGD "Vistula - Terra
Culmensis", zgodnie z parametrami podanymi w "Księdze wizualizacji
znaku PROW 2014-2020”. Tablica powinna być wykonana z materiału
trwałego, typu: PCV, blacha, drewno oraz umieszczona w ogólnodostępnym
miejscu, np. na zewnątrz budynku, na drzwiach wejściowych, na słupie, na
urządzeniu. W przypadku operacji tzw. „miękkich” np. szkolenia, warsztaty
tablicą informacyjną będzie plakat, wydrukowany w kolorze, formatu min.
A4 zamieszczony na drzwiach wejściowych do budynku, gdzie odbywały się
będą zajęcia, na drzwiach wejściowych do sali oraz w sali (min. 3 plakaty).
- strona internetowa – zamieszczenie informacji na stronie internetowej
własnej lub na stronie internetowej LGD, gminy, na terenie której będzie
realizowana operacja. Minimalne informacje: źródło współfinansowania
odpowiednio ologowane,
nazwa działania, nazwa LGD, kwota
dofinansowania operacji, cel operacji.
- informacja na materiałach powielanych – tj. na korespondencji,
zaproszeniach, materiałach typu ulotki, publikacje, i innych materiałach
powielanych. Materiały powielane zawierać muszą min. logo UE, PROW
2014-2020, logo LGD oraz formułę: „Europejskie Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.
"Preferuje się by Wnioskodawca składał jeden wniosek, kompleksowo rozwiązujący problemy, aniżeli 2 lub więcej. Kompleksowość zapewniona w
ramach jednego wniosku zakłada większy sukces w realizacji celu operacji.
LGD przez to kryterium będzie rekomendowało kompleksowe podejście do
rozwiązywania problemów, a tym samym spowoduje to wsparcie większej liczby różnych wnioskodawców
Kompleksowość (2 i więcej typów projektów) zapewniona w ramach
jednego wniosku zakłada większy sukces w realizacji celu operacji.
Typ projektu 1 - działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w zakresie rozwiązań z obszaru aktywnej
integracji o charakterze środowiskowym,
Typ projektu 2 - działania wspierające rozwiązania w zakresie
organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,
Typ projektu 3 - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej.
Operacja realizowana w partnerstwie:
1) W przypadku jst z publicznymi służbami zatrudnienia lub/i z ngo,
2) W przypadku wnioskodawcy nie zaliczanego do sektora finansów
publicznych partnerstwo z jst lub/i OPS lub/i publiczne służby
zatrudnienia, których działania dotyczą obszaru, na którym będzie
realizowany projekt.
Przez partnerstwo rozumie się projekt,
w którym partner
realizuje przynajmniej jedno z działań zaplanowanych w projekcie.
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Informacje
zawarte
we
wniosku
o dofinansowanie
oraz
Oświadczenie o
rozpowszechniani
u marki LGD

Rejestr wpływu
wniosków

Informacje
zawarte
we
wniosku
o dofinansowanie

Informacje
zawarte
we
wniosku
o dofinansowanie
oraz na podstawie
Oświadczenia
partnera
o uczestnictwie
w partnerstwie.
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7

8

9.

Wnioskodawca przed
złożeniem
wniosku
wziął
udział
w
przeprowadzonym
przez LGD w ramach
naboru:
– szkoleniu 3
pkt,
– doradztwie 6
pkt.
Maksymalna
liczba
punktów do zdobycia
łącznie: 9 pkt.
Co najmniej jedno z
działań w ramach
operacji
będzie
realizowane
z
wykorzystaniem
niekomercyjnych,
ogólnodostępnych
obiektów użyteczności
publicznej znajdujących
się na terenie gminy na
której
ma
być
realizowany projekt.
Wnioskodawcą jest ngo
lub
inny
podmiot
mający siedzibę lub
oddział na terenie LGD
lub wnioskodawcą jest
jst z terenu LGD.
Wnioskodawcą
jest
organizacja
pozarządowa.

9
lub 6
lub 3

LGD zakłada organizację spotkań informacyjnych – szkolenia oraz
prowadziła będzie doradztwo podczas naborów wniosków na poszczególne
typy operacji. By uniknąć błędów w procesie przygotowania wniosku
preferuje się, że potencjalni Wnioskodawcy wezmą udział w spotkaniu
informacyjnym – szkoleniu oraz skorzystają z doradztwa świadczonego
przez pracowników biura lub koordynatorów.
Przedmiotem doradztwa, które będzie realizowało niniejsze kryterium musi
być projekt wniosku wypełniony przez Wnioskodawcę. Doradztwo ma na
celu sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym i formalnym, a
nie pisanie, uzupełnianie, tworzenie tego wniosku od podstaw. Tego typu
doradztwo przysługuje Wnioskodawcy 1 raz w danym naborze. Doradztwo
udzielane jest do max. 7 dni przed upływem terminu składania wniosków.

Lista obecności ze
szkoleń (spotkań
informacyjnych)
organizowanych
przez LGD/karta
doradztwa,
znajdujące
się
w biurze LGD oraz
datowane przed
dniem
złożenia
wniosku
o
wsparcie

20

Ogólnodostępne, niekomercyjne obiekty użyteczności publicznej (w myśl
LGD) to obiekty typu: Gminnym Ośrodek Kultury, Biblioteka, świetlica
wiejska, obiekty pod nadzorem jst, sale narad, szkoły.
Projekty mają przyczynić się do większego wykorzystania infrastruktury dla
celów społecznych.

Informacje
zawarte
we
wniosku
o
dofinansowanie

10

Preferuje się realizację operacji przed instytucje działające na obszarze
LGD. LGD wspiera Wnioskodawców z obszaru swojego działania, tym
samym wspierając lokalnych inicjatorów życia społeczności lokalnej.
Wnioskodawca z terenu LGD zna obszar, zna potrzeby, zna społeczność,
może nawiązać szybciej partnerstwo.

Informacje
zawarte
we
wniosku
o dofinansowanie

7

Preferowane będą wnioski składane przez organizacje pozarządowe (np.
stowarzyszenia, fundacje) i osoby fizyczne. LGD swoimi działaniami chce
wspierać ngo szczególnie te działające na terenie LGD, tym samym wspierać
inicjatywy oddolne.

Informacje
zawarte
we
wniosku
o dofinansowanie
Informacje
zawarte
we
wniosku
o dofinansowanie
oraz na podstawie
oświadczenia jst iż
operacja
jest
powiązana
lub
wynika z GPRu
Informacje
zawarte
we
wniosku
o dofinansowanie
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Zakładane w ramach
operacji działania są
powiązane lub wynikają
z Gminnego Programu
Rewitalizacji (GPR).
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Zaleca się by operacje wynikały z GPR. Takie podejście pozwoli na realizację
działań zaplanowanych
w ramach prowadzonych konsultacji
społecznych, które poprzedzały proces opracowania GPR. Programy te
zawierają już opracowaną wizję rozwoju obszaru, wskazują na braki,
potrzeby i oczekiwania.
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Realizacja
operacji
zakłada
działania z
zakresu
aktywizacji
zawodowej.
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Preferuje się operacje, które zakładają działania - na rzecz poprawy sytuacji
osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym na rynku
pracy, poprzez nabycie nowych kwalifikacji/umiejętności, podniesienie
kwalifikacji, umiejętności lub ich zmiana. Preferuje się organizację szkoleń,
kursów adekwatnych do potrzeb rynku pracy, biorąc pod uwagę obszar,
oraz potrzeby pracodawców.
Operacja z zakresu aktywizacji zawodowej pozwoli na zniwelowanie
ubóstwa, wykluczenia społecznego, na zwiększenie liczby osób
powracających na rynek pracy, na zmniejszenie bezrobocia.
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Wymagane minimum: 50
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