Wniosek o ustalenie kryteriów wyboru grantobiorców
w ramach projektów grantowych w zakresie przygotowania
koncepcji Smart Village, obowiązujących w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

W związku z decyzją o wprowadzeniu do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
na lata 2016-2023 projektu grantowego polegającego na opracowaniu koncepcji Smart Village,
Dyrektor Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska wnioskuje o ustalenie kryteriów wyboru grantobiorców
w ramach projektów grantowych w zakresie przygotowania koncepcji Smart Village.
Propozycje wszystkich zmian, zgodnie z odpowiednimi procedurami, powinny zostać poddane
konsultacjom społecznym, a następnie pod głosowanie na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.

Kryteria podstawowe wspólne
Kryterium
Jakość
planowanego
procesu
przygotowania
koncepcji Smart
Village
z
uwzględnieniem
partycypacyjnego
charakteru.

Opis kryterium
Kryterium
preferuje
zadania
zakładające realizację większej
liczby wskaźników rezultatu, tj.
Liczba metod partycypacyjnych
zastosowanych przy tworzeniu
koncepcji Smart Village.

2

Stopień
innowacyjności
zadania

Preferuje zadania innowacyjne.
Przez innowacyjność rozumie się
wdrożenie nowego na obszarze LSR
lub
znacząco
udoskonalonego
produktu,
usługi,
procesu,
organizacji lub nowego sposobu
wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących lokalnych zasobów
gospodarczych, technologicznych,
przyrodniczych,
historycznych,
kulturowych,
społecznych.
Innowacja
zachowuje
swój
nowatorski
charakter
również
wtedy, gdy jest już stosowana na
obszarze LSR, ale krócej niż 1 rok.
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Liczba partnerów
zaangażowanych
w przygotowanie
koncepcji Smart
Village

Preferuje zadania, które zapewniają
zaangażowanie większej liczby
partnerów w opracowanie koncepcji
Smart Village. Partnerstwo musi być
potwierdzone
zawartym
porozumieniem
o
współpracy
partnerskiej. Porozumienie należy
sporządzić na wzorze stanowiącym
załącznik do ogłoszenia o naborze.
Partnerstwo
gospodarcze
(współpraca
o charakterze
komercyjnym) nie jest punktowane.
Przez „partnerów” rozumiemy
wszystkie podmioty z obszaru
objętego LSR.

1

Punktacja
(maksymalnie 5 pkt, punkty nie sumują się)
5 pkt — zadanie zakłada realizację wskaźnika
produktu określonego w ogłoszeniu o
naborze dla danego przedsięwzięcia na
poziomie co najmniej 1 sztuki oraz
wskaźnika rezultatu określonego w
ogłoszeniu o naborze dla danego
przedsięwzięcia na poziomie 3 sztuk i więcej
2 pkt — zadanie zakłada realizację wskaźnika
produktu określonego w ogłoszeniu o
naborze dla danego przedsięwzięcia na
poziomie co najmniej 1 sztuki oraz
wskaźnika rezultatu określonego w
ogłoszeniu o naborze dla danego
przedsięwzięcia na poziomie więcej niż 1,
mniej niż 3 sztuk
0 pkt — zadanie zakłada realizację wskaźnika
produktu określonego w ogłoszeniu o
naborze dla danego przedsięwzięcia na
poziomie co najmniej 1 sztuki oraz
wskaźnika rezultatu określonego w
ogłoszeniu o naborze dla danego
przedsięwzięcia na poziomie nie więcej niż 1
sztuki
(maksymalnie 2 pkt, punkty sumują się)
1 pkt – podczas przygotowania koncepcji
Smart Village wdrożony zostanie nowy lub
znacząco udoskonalony produkt lub usługa
lub proces lub organizacja
1 pkt – podczas przygotowania koncepcji
Smart Village wdrożony zostanie nowy lub
znacząco
udoskonalony
sposób
wykorzystania
lub
zmobilizowania
istniejących
lokalnych
zasobów
gospodarczych,
technologicznych,
przyrodniczych lub historycznych lub
kulturowych lub społecznych
0 pkt – brak zdefiniowanych cech
innowacyjności
lub
nierzetelne
ich
wykazanie
(maksymalnie 2 pkt)
2 pkt – zintegrowanie co najmniej 2
partnerów
0 pkt – zintegrowanie 1 partnera

4

Udział
w
konsultacjach
organizowanych
przez LGD

5

Wpływ
na
rozwiązywanie
problemów
obszaru objętego
LSR wskazanych
w diagnozie
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Typ Grantobiorcy

7

Potencjał
Grantobiorcy do
realizacji zadania

8

Siedziba/oddział/
miejsce
zamieszkania
Grantobiorcy

9

Liczba
mieszkańców
obszaru,
który
będzie
objęty
koncepcją Smart
Village

Preferuje zadania, w których
Grantobiorcy skonsultowali swój
wniosek/wnioski w biurze LGD na
minimum 5 dni przed końcem
trwania danego naboru.
Preferuje zadania, które przyczyniać
się będą do rozwiązywania większej
liczby problemów wskazanych w
diagnozie dokonanej na etapie
opracowywania
LSR
(zidentyfikowane problemy obszaru
Ziemi Bielskiej znajdują się w tabeli
nr 7 Strategii RLKS na lata 2016 2023 LGD Ziemia Bielska).

Preferuje zadania, w których
Grantobiorcami
są
podmioty
niezaliczane do JSFP (jednostek
sektora finansów publicznych)
Kryterium
preferuje
zadania
przygotowane i realizowane przez
Grantobiorców posiadających:
– odpowiednie zasoby finansowe do
realizacji zadania, lub
– doświadczenie w realizacji
projektów
współfinansowanych
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, lub
– posiadających doświadczenie w
realizacji projektów z jakichkolwiek
środków publicznych, innych niż
PROW
jako
beneficjent.
Potwierdzeniem doświadczenia w
realizacji projektów i posiadanych
zasobów
finansowych
jest
odpowiednio
wypełnione
oświadczenie stanowiące załącznik
do ogłoszenia o naborze (wzór).
Kryterium preferuje zadania w
których Grantobiorcy na dzień
składania wniosku o powierzenie
grantu posiadają siedzibę/ oddział/
miejsce zamieszkania na obszarze
objętym LSR od co najmniej 4 lat.
Należy
przedstawić
właściwe
dokumenty potwierdzające ten fakt.
Preferowane będą zadania, w
których koncepcja Smart Village
będzie
obejmować
obszar
zamieszkiwany przez mniej niż 5.000
mieszkańców. Dane ludnościowe
będą weryfikowane na podstawie
danych dot. liczby mieszkańców
miejscowości z urzędów gmin wg.
stanu z końca roku poprzedzającego

(maksymalnie 2 pkt)
2 pkt – wniosek został skonsultowany w
biurze LGD przed złożeniem
0 pkt – wniosek złożono bez konsultacji
(maksymalnie 2 pkt, punkty nie sumują się)
2 pkt – zadanie przyczynia się do rozwiązania
co najmniej 3 problemów wskazanych w
diagnozie
1 pkt – zadanie przyczynia się do rozwiązania
co najmniej 2 problemów wskazanych w
diagnozie
0 pkt – zadanie przyczynia się do rozwiązania
mniej niż 2 problemów lub wpływ na
rozwiązanie problemów został nierzetelnie
uzasadniony
(maksymalnie 5 pkt)
5 pkt – Grantobiorca nie należy do JSFP
0 pkt – Grantobiorca należy do JSFP
(maksymalnie 4 pkt, punkty sumują się)
2 pkt – co najmniej 2 projekty zrealizowane
w ramach PROW 2007-2013
1 pkt – co najmniej 1, ale mniej niż 2 projekty
zrealizowane w ramach PROW 2007-2013
1 pkt – co najmniej 1 projekt zrealizowany ze
środków publicznych innych niż PROW
1 pkt – Grantobiorca złożył oświadczenie o
posiadanych
środkach
finansowych
odpowiadających wartości zadania
0 pkt – brak zrealizowanych projektów w
ramach PROW 2007-2013 lub ze środków
publicznych innych niż PROW oraz
oświadczenie o posiadanych środkach
finansowych odpowiadających wartości
zadania nie zostało złożone

(maksymalnie 5 pkt)
5
pkt
–
Grantobiorca
posiada
siedzibę/oddział/miejsce zamieszkania na
obszarze objętym LSR od co najmniej 4 lat na
dzień składania wniosku
0 pkt – Grantobiorca posiada siedzibę/
oddział/miejsce zamieszkania na obszarze
objętym LSR krócej niż 4 lata na dzień
składania wniosku
(maksymalnie 3 pkt)
3 pkt – obszar objęty koncepcją Smart
Village jest zamieszkany przez mniej niż
5.000 mieszkańców
0 pkt – obszar objęty koncepcją Smart
Village jest zamieszkany przez co najmniej
5.000 mieszkańców
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Powiązanie
wnioskodawcy z
obszarem
objętym
koncepcją Smart
Village.

rok złożenia wniosku o powierzenie
grantu
Preferowani będą grantobiorcy,
którzy posiadają siedzibę/ oddział/
miejsce
zamieszkania
w
miejscowości, która zostanie objęta
przygotowaną w ramach zadania
koncepcją Smart Village. Należy
przedstawić właściwe dokumenty
potwierdzające ten fakt.

(maksymalnie 5 pkt)
5
pkt
–
Grantobiorca
posiada
siedzibę/oddział/miejsce zamieszkania w
miejscowości, która zostanie objęta
przygotowaną w ramach zadania koncepcją
Smart Village
0 pkt – Grantobiorca nie posiada
siedziby/oddziału/miejsca zamieszkania w
miejscowości, która zostanie objęta
przygotowaną w ramach zadania koncepcją
Smart Village

