KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR:
Rada LGD składająca się z 14 osób dokonuje złożonych przez Beneficjentów wniosków w odpowiedzi
na ogłoszone konkursy. Do kompetencji Rady należy:
- wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej LSR,
- przyjmowanie i ocena operacji złożonych do konkursu,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady.
- coroczne przekazywanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
Oceny złożonych wniosków przeprowadzana jest w 2 etapach:
I etap: wg zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)
Operację można uznać za zgodną z LSR jeśli w ocenie Rady przyczynia się do osiągnięcia co najmniej
jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR, jest ona zgodna z co
najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR, a w ocenie punktowej uzasadnienia
uzyska min. 3 pkt. Cele ogólne szczegółowe i przedsięwzięcia zostały opisane w LSR

CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.1 Stworzenie atrakcyjnej
turystycznej

1. Podniesienie atrakcyjności
turystycznej obszaru LGD
poprzez wykorzystanie jego
walorów
przyrodniczych,
kulturalnych i historycznych.

2. Integracja i aktywizacja
społeczności wiejskiej

PRZEDSIĘWZIĘCIA

oferty

I Dolina Rzeki Radomki oraz
lokalne zbiorniki wodne atrakcją
turystyczną i rekreacyjną

1.2 Promocja lokalnych tradycji
kulturalnych i przyrodniczych

II
Spójna
oferta
turystyczna
mikroregionu LGD „Razem dla
Radomki”

1.3 Rozwój turystyki aktywnej w
regionie

III Utworzenie Nordic Walking Park
„Nad Radomką”

2.1 Rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej

IV Kultura i tradycja elementami
spajającymi społeczność wiejską i
promującymi obszar LGD „Razem
dla Radomki”

2.2 Wzrost potencjału mieszkańców
obszaru LGD

3. Różnicowanie działalności
gospodarczej oraz tworzenie
pozarolniczych miejsc pracy

V Edukacja szansą na rozwój
indywidualny mieszkańców obszaru

3.1
Wsparcie
produkcji
i
przetwórstwa produktów opartych na
lokalnych zasobach i tradycji

VI Promocja i komercjalizacja
markowych produktów lokalnych

3.2
Rozwój
przedsiębiorczych
społeczności wiejskiej

VII
Podniesienie
kwalifikacji
rolników
i
przedsiębiorców
wiejskich

postaw
wśród

II wg zgodności z lokalnymi kryteriami
Opis lokalnych kryteriów zawarty został w strategii. Dla każdego z działań opracowana osobna kartę
oceny operacji.
DZIAŁANIE: ODNOWA I ROZWÓJ WSI
BENEFICJENCI:
Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest:





Gmina;
Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
Kościół lub inny związek wyznaniowy na operacje, w ramach których są ponoszone koszty
określone w §4 ust.1 pkt 5, 12, 15 i 16, w/w rozporządzenia;
organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.
873, z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania "Odnowa i rozwój wsi"
objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Pomoc zostanie przyznana jedynie podmiotom mającym siedzibę na obszarze objętym LGD "Razem
dla Radomki" tj. na terenie Gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew lub
realizującym operację na w/w terenie.

KRYTERIA LOKLANE STOSOWANE W OCENIE PROJEKTU
Projekty na tym etapie winny uzyskać w ocenie max 16 pkt. min. 8pkt.

Lp.
1.

Nazwa kryterium
Oddziaływanie
projektu

Punktacja
realizacji 0-2

2.

0-2
Powiązanie projektu z innymi
przedsięwzięciami w ramach LSR

3.

Wysokość
pomocy

4.

Zasoby,
doświadczenie
kwalifikacje wnioskodawcy

5.

Poziom aktywizacji społeczności 0-3
lokalnej

6.

Operacja dotyczy lub ma 0-2
bezpośredni wpływ na rozwój
turystyki i rekreacji
Działalność,
której
dotyczy 0-2
operacja przyczynia się do
promowania
walorów
regionu/obszaru działania LGD

7.

wnioskowanej 0-3

i 0-2

Uwagi
2 pkt - operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej do 500 mieszkańców
1 pkt - operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej od 500 do 1000
mieszkańców
0 pkt- operacja będzie realizowana w
miejscowości
liczącej
powyżej
1000
mieszkańców
2 pkt - powiązany z innymi operacjami/
projektami
0 pkt - brak powiązań z innymi operacjami/
projektami
3 pkt - wnioskowana kwota operacji wynosi
poniżej 100 tys. zł
1 pkt - wnioskowana kwota operacji wynosi od
100-200 tys. zł
0 pkt - wnioskowana kwota operacji wynosi
powyżej 200 tys. zł
2 pkt- co najmniej 3 zrealizowane projekty
1 pkt - co najmniej 1 zrealizowany projekt
0 pkt - brak zrealizowanych projektów
3 pkt - główny cele operacji dotyczy aktywizacji
społeczności lokalnej
1 pkt - jeden z celów szczegółowych operacji
dotyczy aktywizacji społeczności lokalnej
0 pkt - operacja nie dotyczy aktywizacji
społeczności lokalnej
2 pkt - dotyczy
0 pkt – nie dotyczy
2 pkt - dotyczy
0 pkt – nie dotyczy

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl w zakładce „Materiały do pobrania” lub na stronie
samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed
wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD
Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

MATERIAŁY DO POBRANIA
wnioski o przyznanie pomocy i o płatność
legislacja i najczęściej zadawane pytania
DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Beneficjenci


osoby fizyczne ubezpieczone w ZUS,



osoby prawne podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki prawa
handlowego nieposiadające osobowości prawnej, jak również wspólnicy spółek cywilnych
prowadzący działalność gospodarczą.

W przypadku istniejących przedsiębiorców, ważne jest aby podmioty te posiadały status
mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniały poniżej 10 osób, a wielkość obrotu (lub sumy bilansowej) nie
przekraczała równowartości 2 mln euro.
Pomoc zostanie przyznana jedynie podmiotom mającym siedzibę ( w przypadku przedsiębiorstw
działających) / miejsce zameldowania (w przypadku osób fizycznych) na obszarze objętym LGD
"Razem dla Radomki" tj. na terenie Gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew
lub realizującym operację na w/w terenie.
KRYTERIA LOKLANE STOSOWANE W OCENIE PROJEKTU
Projekty na tym etapie winny uzyskać w ocenie max 16 pkt. min. 8pkt.
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Punktacja
Wysokość wnioskowanej kwoty 0-2
pomocy:

2.

Operacja
dotyczy
lub
ma 0-2
bezpośredni wpływ na rozwój
turystyki i rekreacji wykorzystuje
lokalne
zasoby
kulturowe,
historyczne lub przyrodnicze
Operacja
ma
charakter 0-2
innowacyjny
Realizacja operacji spowoduje 1-3
utworzenie nowych miejsc pracy

3.
4.

5.

Doświadczenie wnioskodawcy w 0-1
realizacji projektów ze środków
UE

6.

Wkład
własny
minimalnego

wyższy

od 1-3

Uwagi
0 pkt- powyżej 250 tys. zł
1 pkt - od 150 tys. zł do 250 tys. zł
2 pkt.-mniej niż 150 tys. zł
0 pkt - nie dotyczy
2 pkt - dotyczy

0 pkt – nie
2 pkt - tak
1 pkt – 1miejsce pracy
2 pkt – 2 miejsca pracy
3 pkt – 3 l miejsc pracy
4 pkt - więcej niż 3 miejsc pracy
0 pkt - wnioskodawca nie ma doświadczenia w
realizacji projektów UE
1 pkt - wnioskodawca ma doświadczenie w
realizacji projektów
1 pkt – wkład własny równy minimalnemu,
2 pkt – do 10% włącznie powyżej wkładu
minimalnego

7.

Operacja dotyczy utworzenia 0-1
mikroprzedsiębiorstwa
Wnioskodawca
posiada 0-2
udokumentowane
środki
na
realizację projektu

8.

3 pkt – więcej niż 10 % powyżej wkładu
minimalnego
0 pkt – nie
1 pkt – tak
0 pkt – nie
2 pkt – tak

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl w zakładce „Materiały do pobrania” lub na stronie
samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed
wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD
Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.
Dodatkowo Wnioskodawca winien przedstawić w formie papierowej dokument (oświadczenie), iż
posiada środki na realizację projektu. Dokument ten może mieć formę Oświadczenia Wnioskodawcy,
wyciągu z rachunku bankowego, promesy itp.
MATERIAŁY DO POBRANIA
wnioski o przyznanie pomocy i o płatność
legislacja i najczęściej zadawane pytania
DZIAŁANIE: MAŁE PROJEKTY
Małe projekty - są to działania, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia lub
zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD
Beneficjenci


osoby fizyczne, które są:

a) obywatelami państwa członkowskiego UE,
b) pełnoletnie,
c) zamieszkałe na obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju zwaną dalej „LSR" lub wykonujące
działalność gospodarczą na tym obszarze;



osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę lub prowadzące działalność na
obszarze LSR z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich jednostek samorządowych

KRYTERIA LOKLANE STOSOWANE W OCENIE PROJEKTU
Projekty na tym etapie winny uzyskać w ocenie max 16 pkt. min. 8pkt.
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Zasoby,
doświadczenie
kwalifikacje wnioskodawcy

2.

Poziom
ludzkiego

3.

Wartość projektu

4.

Udział partnerów w realizacji 0-2
projektu

5.

Czas realizacji operacji/projektu

6.

Operacja wykorzystuje lokalne 0-2
zasoby kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze
Obszar oddziaływania operacji
0-2

7.

8.

rozwoju

Punktacja
i 0-2

kapitału 0-2

0-2

0-2

Powiązanie
z
innymi 0-2
operacjami/projektami
realizowanymi na obszarze LGD

Uwagi
0 pkt - brak zrealizowanych projektów
1 pkt - co najmniej 1 zrealizowany projekt
2 pkt - co najmniej 3 zrealizowane projekty
0 pkt - operacja/projekt nie dotyczy
rozwoju kapitału ludzkiego
1 pkt - jeden z celów szczegółowych
operacji/projektu dotyczy rozwoju kapitału
ludzkiego
2 pkt - główny cele operacji/ projektu
dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego
0 pkt - powyżej 20 tys.
1 pkt - powyżej 15 tys. do 20 tys.
2 pkt -. poniżej 15 tyś.
0 pkt – bez innych podmiotów
1 pkt – 1-2 podmioty
2 pkt – powyżej 2 podmiotów
0 pkt - powyżej 12 miesięcy
1 pkt - od 6 do 12 miesięcy
2 pkt - mniej niż 6 miesięcy
0 pkt – nie
2 pkt - tak
0 pkt – 1 miejscowość
1 pkt – 2-5 miejscowości
2 pkt – powyżej 5 miejscowości
0 pkt – nie
2 pkt - tak

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl w zakładce „Materiały do pobrania” lub na stronie
samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed
wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD

Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.
MATERIAŁY DO POBRANIA
wnioski o przyznanie pomocy i o płatność
legislacja i najczęściej zadawane pytania
DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Beneficjenci:


osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Osoby te muszą jednakże
mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operacje na terenie objętym LSR, w
ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

KRYTERIA LOKLANE STOSOWANE W OCENIE PROJEKTU
Projekty na tym etapie winny uzyskać w ocenie max 14 pkt. min. 7pkt.
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Punktacja
Wysokość wnioskowanej kwoty 0-2
pomocy

2.

Działalność, której dotyczy
operacja przyczynia się do
pobudzenia
inicjatyw
gospodarczych na obszarze LGD
(działalność nowoutworzona)
Działalność, której dotyczy
operacja,
jest
oparta
o
wykorzystanie
lokalnych
zasobów
albo
lokalnego
dziedzictwa
kulturowego,
historycznego
lub
przyrodniczego
Realizacja operacji spowoduje
utworzenie nowych miejsc
pracy
Powierzchnia
gospodarstwa,
które posiada lub w którym
pracuje wnioskodawca
Doświadczenie wnioskodawcy w
realizacji projektów ze środków
UE

0-2

Wysokość wkładu własnego

0-2

3.

4.

5.

6.

7.

Uwagi
0 pkt- 100 tys. zł
1 pkt - od 50 tys. zł do 99 tys. zł
2 pkt- mniej niż 50 tys. zł
0 pkt – nie
2 pkt - tak

0-2

0 pkt – nie
2 pkt - tak

0-2

0 pkt – nie dotyczy
1 pkt – 1 miejsce pracy
2 pkt – 2 lub więcej miejsc pracy
1 pkt - do 5,00 ha
0 pkt - powyżej 5 ha

0-1

0-1

0 pkt - wnioskodawca nie ma doświadczenia w
realizacji projektów UE
1 pkt - wnioskodawca ma doświadczenie w
realizacji projektów UE
0 pkt – wkład własny równy minimalnemu,
1 pkt – do 10% włącznie powyżej wkładu
minimalnego
2 pkt – więcej niż 10 % powyżej wkładu
minimalnego

8.

Operacja
ma
innowacyjny 0-2
charakter 0 – 2 pkt

0 pkt – nie
2 pkt - tak

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl w zakładce „Materiały do pobrania” lub na stronie
samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed
wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD
Wykaz dokumentów zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.
MATERIAŁY DO POBRANIA
wnioski o przyznanie pomocy i o płatność
legislacja i najczęściej zadawane pytania

