„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 2
do informacji 1/2017/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM
w ramach przedsięwzięcia:

2.3.1. Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji

L.P.

Kryterium wyboru

Max. liczba punktów

1.

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze
środków UE

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

2.

Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego
minimum określonego Programem i przedmiotową LSR

3.

Projekt dotyczy promocji całego obszaru LSR

4.

Doświadczenie w realizacji projektów promocyjnych

5.

Racjonalność budżetu oraz jego zgodność z kwalifikowalnością wydatków

6.

Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj.
zakładanych poziomów docelowych wskaźników

Maksymalna liczba punktów do zdobycia
Minimum punktowe

Pow. 20 % - 2 pkt
10% - 20% włącznie - 1 pkt
Do 10 % włącznie – 0 pkt
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
- wkład w osiągnięcie
wskaźników produktu - 0,25
pkt (do 5,00% wskaźnika
włącznie = 0 pkt; pow. 5,00%
wskaźnika - 0,25 pkt).
- wkład w osiągnięcie
wskaźników rezultatu - 0,25
pkt (do 5,00% wskaźnika
włącznie = 0 pkt; pow. 5,00%
wskaźnika - 0,25 pkt).
8,5 pkt.
5 pkt w tym za kryterium: 3 i
4 – min. 4 pkt
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Kryteria wyboru operacji – uzasadnienie
L.P.
1.

Kryterium wyboru
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych
ze środków UE

Max. liczba punktów
Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze
środków UE.
Jeśli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku o dotację wraz z pozostałymi dokumentami)
wnioskodawca wykaże doświadczenie w realizacji co najmniej 1 tego typu projektu otrzyma za to kryterium - 1 pkt
W przypadku braku doświadczenia beneficjenta w realizacji tego typu projektów otrzyma - 0 punktów
Doświadczenie będzie odnosiło się do projektów zrealizowanych i zakończonych – potwierdzeniem zakończenia
projektu będzie jego rozliczenie i otrzymanie płatności końcowej. Doświadczenie objęte kryterium dotyczy
projektów zrealizowanych przez Wnioskodawcę w okresie począwszy od 2007 roku do dnia złożenia wniosku o
dofinansowanie w ramach wdrażania LSR 2014-2020.
2.

Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od
wymaganego minimum określonego Programem i przedmiotową LSR

Pow. 20 % - 2 pkt
10% - 20% włącznie - 1 pkt
Do 10 % włącznie – 0 pkt

W ramach kryterium premiowany będzie wyższy wkład własny beneficjentów w realizowane przez nich operacje.
Podstawą do określenia punktacji w ramach kryterium jest wkład własny wskazany w procencie (%) kosztów
kwalifikowanych operacji, który zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku.
Poziom ten będzie stanowił bazę do obliczenia wysokości punktacji w ramach przedmiotowego kryterium, zgodnie z
poniższym zestawieniem , gdy wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wykaże wkład własny w wysokości:
 Do 10% włącznie - otrzymuje 0 pkt;
 10% - 20% włącznie - otrzymuje 1 pkt;
 Pow. 20%- otrzymuje 2 pkt
Tym samym wyżej punktowane są operacje, w których beneficjent wykaże wyższy poziom wkładu własnego.
Tak – 2 pkt
Projekt dotyczy promocji całego obszaru LSR.
3.
Nie – 0 pkt
W ramach kryterium premiowane będą operacje promocyjne, które swoim zakresem będą obejmowały cały obszar
Szwajcarii Kaszubskiej tj. wszystkie gminy Powiatu Kartuskiego + gmina Przywidz. W tym zakresie w przypadku gdy
na podstawie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku wynika, że operacja:
o obejmuje swoim zakresem promocję całego obszaru LSR -otrzymuje 2 pkt,
o operacja nie obejmuje swoim zasięgiem całego obszaru LSR – otrzymuje 0 pkt
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o podobnym zakresie i
skali. W przypadku gdy na podstawie zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników do wniosku wynika, że:
 wnioskodawca posiada doświadczenie w tym zakresie - otrzymuje 2 pkt,
 wnioskodawca nie posiada doświadczenia w tym zakresie - otrzymuje 0 pkt
Za posiadanie doświadczenia w realizacji projektów o podobnej skali1 (w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie) rozumie się min. 1 projekt promocyjny obejmujący swoim zakresem teren min. 1
powiatu o całkowitej wartości min. 50 tys. zł.
4.

Doświadczenie w realizacji projektów promocyjnych

5.

Racjonalność budżetu oraz jego zgodność z kwalifikowalnością wydatków

1

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

Za projekt zrealizowany zostanie uznany projekt którego realizacja zakończyła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
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W tym zakresie w oparciu o charakterystykę projektu przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru
wniosków (wniosek wraz z załącznikami) Rada oceni racjonalność budżetu przyznając operacji punkty w skali od 0
do 1 w zakresie:
 operacja cechuje się racjonalnym budżetem – 1 pkt,
 operacja nie cechuje się racjonalnym budżetem – 0 pkt
Racjonalność budżetu operacji będzie spełniona, gdy wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie:
o Kosztorys inwestorski na realizację zadań budowlanych – w przypadku gdy operacja obejmuje realizację
robót budowlanych, i/lub
o udokumentowanie wyboru wykonawcy/dostawcy - na zakupy sprzętu i wyposażenia oraz usługi objęte
operacją (inne niż roboty budowlane)2.
- wkład w osiągnięcie
wskaźników produktu - 0,25
pkt (do 5,00% wskaźnika
włącznie = 0 pkt; pow. 5,00%
wskaźnika - 0,25 pkt).
Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj.
6.
zakładanych poziomów docelowych wskaźników
- wkład w osiągnięcie
wskaźników rezultatu - 0,25
pkt (do 5,00% wskaźnika
włącznie = 0 pkt; pow. 5,00%
wskaźnika - 0,25 pkt).
Liczba punktów możliwych do zdobycia – 0,5 pkt, w tym za:
 wkład w osiągnięcie wskaźników produktu - 0,25 pkt (do 5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt; pow. 5,00%
wskaźnika - 0,25 pkt).
 wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu - 0,25 pkt (do 5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt; pow. 5,00%
wskaźnika - 0,25 pkt).
Przedmiotowe kryterium odnosi się bezpośrednio do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w LSR i premiuje
operacje, które wpływają w największym stopniu na osiągnięcie zakładanych efektów LSR tj. na osiąganie
wskaźników produktu i rezultatu Strategii, które zostały wyznaczone dla danego przedsięwzięcia (produkty) i celu
szczegółowego (rezultaty) w ramach których dana operacja ubiega się o dofinansowanie. Tym samym definicja
przedmiotowego kryterium wskazuje, że:
 wskaźniki produktu:
o jeśli na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku wynika, że
wartość wskaźnika produktu określona dla danej operacji stanowi mniej niż 5,00% wartości
docelowej tego wskaźnika określonej w LSR włącznie – wnioskodawca otrzymuje w ramach
kryterium 0 pkt;
o w przypadku natomiast gdy na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do
wniosku wynika, że wartość wskaźnika produktu określona dla danej operacji stanowi co najmniej
5,00% wartości docelowej tego wskaźnika określonej w LSR – wnioskodawca otrzymuje w ramach
kryterium 0,25 pkt;
W przypadku sytuacji gdy operacja realizuje więcej niż jeden wskaźnik produktu wyznaczony dla danego
przedsięwzięcia w LSR, powyższa metoda ma zastosowanie do każdego ze wskaźników, przy czym do określenia
wysokości przyznanych punktów bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną udziału wartości każdego wskaźnika w
docelowej wartości wskazanej w LSR – średnią tą podaje się do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając
matematycznie wynik średniej,
 wskaźniki rezultatu:
o jeśli na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku wynika, że
wartość wskaźnika rezultatu określona dla danej operacji stanowi mniej niż 5,00% wartości
docelowej tego wskaźnika określonej w LSR włącznie – wnioskodawca otrzymuje w ramach
kryterium 0 pkt;
2

Potwierdzeniem udokumentowania wyboru będą załączone do wniosku co najmniej dwie oferty na każdy wyszczególniony w zestawieniu produkt lub usługę.
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o w przypadku natomiast gdy na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do
wniosku wynika, że wartość wskaźnika rezultatu określona dla danej operacji stanowi co najmniej
5,00% wartości docelowej tego wskaźnika określonej w LSR – wnioskodawca otrzymuje w ramach
kryterium 0,25 pkt;
W przypadku sytuacji gdy operacja realizuje więcej niż jeden wskaźnik rezultatu wyznaczony dla danego celu
szczegółowego w LSR, powyższa metoda ma zastosowanie do każdego ze wskaźników, przy czym do określenia
wysokości przyznanych punktów bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną udziału wartości każdego wskaźnika w
docelowej wartości wskazanej w LSR – średnią tą podaje się do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając
matematycznie wynik średniej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia
Minimum punktowe

8,5
5 pkt. w tym za kryterium: 3 i
4 – min. 4 pkt

