Kryteria wyboru operacji – działania infrastrukturalne w ramach PROW 2014-2020
działania z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznejlub rekreacyjnej, lub kulturalnej
CEL OGÓLNY NR II: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 roku
SZCZEGÓŁOWY 2.1: Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej do 2022 roku
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Kryterium

1

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
pkt
6
lub 4
lub 2
lub 0

Maksymalna liczba
punktów do zdobycia
łącznie: 6 pkt

2

3

4

Planowany czas realizacji
operacji nie przekracza:
- 9 miesięcy - 20 pkt,
- powyżej 9 do 12 miesięcy
włącznie - 15 pkt.

20
lub 15
lub 0

Sposób weryfikacji

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”.
Preferowane są operacje realizowane w krótszym terminie ze względu na
konieczność płynnego rozliczenia środków. Operacje zrealizowane w
terminie szybszym, pozwalają w przypadku powstania oszczędności,
przeprowadzić procedurą dającą możliwość ogłoszenia kolejnego konkursu,
tym samym dając szansę innym Wnioskodawcom ubiegać się o środki.

Informacje
zawarte
we
wniosku
o
dofinansowanie
oraz
Oświadczenie
o
rozpowszechnia
niu marki LGD
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Kryterium rozłączne.
Udział wkładu własnego
wyższy niż wymagany:
- od 5% - do 10% - 5 pkt,
- pow. 10% - 10 pkt.

10
lub 5
lub 0

Premiowane będą operacje, gdzie Wnioskodawca wniesie większy wkład
własny. Da to możliwość realizacji większej liczby lub zwiększy zakres
realizowanych operacji przy tej samej puli środków.

Informacje
zawarte we
wniosku
o
dofinansowanie

Kryterium rozłączne.
Operacja zakłada
stworzenie infrastruktury
dostosowanej do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

15
Lub
0

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy, czy proponowane w
projekcie rozwiązania ułatwią użytkowanie obiektu lub dostęp do
infrastruktury osobom niepełnosprawnym. Preferuje się operacje, które
będą uwzględniały potrzeby i oczekiwania osób z grupy defaworyzowanej
(osoby niepełnosprawne). We wniosku należy szczegółowo opisać
rozwiązania ułatwiające użytkowanie obiektu lud poprawiające dostęp
osobom niepełnosprawnych oraz wskazać jakie potrzeby i oczekiwania
osób niepełnosprawnych uwzględniono w projekcie.
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o
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Wnioskodawca przed
złożeniem wniosku wziął
udział w przeprowadzonym
przez LGD "Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój przez
Tradycję" w ramach
naboru:
- szkoleniu 3 pkt,

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 i/lub koordynatorów gminnych. 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
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W tym kryterium ocenia się czy operacja wpływa na poprawę środowiska
naturalnego. Preferuje się operacje stosujące rozwiązania, które korzystnie
wpływają na ochronę środowiska i zmiany klimatu. Należy szczegółowo
opisać w jaki sposób planowane do zastosowania rozwiązania korzystnie
wpływają na ochronę środowiska i zmiany klimatu. Preferuje się operacje
stanowiące realizację zapisów Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
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Operacja zostanie przeprowadzona w miejscowości liczącej do 5 tyś
mieszkańców. W przypadku, kiedy operacja realizowana będzie w kilku
miejscowościach kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli każda z tych
miejscowości oddzielnie liczyć będzie do 5 tyś. mieszkańców. Preferuje się
realizację operacji
w miejscowościach mniejszych, ponieważ
to te małe miejscowości najczęściej są mniej doinwestowane,
nieposiadające albo posiadające w ograniczonym zakresie infrastrukturę
kulturalną, rekreacyjną czy turystyczną lub drogową.
Preferowane są operacje, które w istotny sposób przyczyniają się do
rozwoju obszaru LSR. Wg badań własnych LGD, analizy SWOT nadal
największe braki zauważa się w infrastrukturze rekreacyjnej oraz
turystycznej. W związku z czym operacje w tym zakresie będą preferowane
w pierwszej kolejności. Obiekty takie są najbardziej potrzebne na obszarach
wiejskich. Są to obiekty typu, np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca
rekreacji i wypoczynku, ścieżki rowerowe.
Drugim preferowanym rodzajem infrastruktury są te
z zakresu
kulturalnego, typu, np. świetlice wiejskie, domy kultury. Kolejnym rodzajem
są inwestycje drogowe.
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9
Lub 6
Lub 3

- doradztwie 6 pkt.

6

Maksymalna liczba
punktów do zdobycia
łącznie: 9pkt.
Operacja przewiduje
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska i klimatu.

7

Operacja zostanie
przeprowadzona w
miejscowości do 5 tys.
mieszkańców.

5
lub
0

8

Operacja dotyczy
infrastruktury:
- rekreacyjnej lub
turystycznej - 20 pkt,

20
lub 17
lub 15
lub 0

- kulturalnej - 17 pkt,
- drogowej z włączeniem
społecznym - 15 pkt.
Kryterium rozłączne.
RAZEM
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Wymagane minimum: 50
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