VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób
ustanowienia kryteriów wyboru
6.1. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań
Wdrażanie LSR następuje poprzez realizację operacji przyczyniających się do osiągnięcia celów
zapisanych w strategii. Wybór właściwych operacji ma zasadnicze znaczenie przy osiąganiu
zaplanowanych wskaźników i będzie dokonywany w oparciu o przyjęte przez LGD Regionu Kozła
procedury wyboru operacji przy zastosowaniu kryteriów wyboru. Procedury i kryteria opracowano tak,
aby były niedyskryminujące, obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste, mierzalne, zrozumiałe,
posiadały dodatkowe opisy i definicje, określały zasady punktowania, w tym maksymalne i minimalne
wartości, pozwalające uniknąć konfliktu interesów oraz gwarantujące, że co najmniej 50% głosów w
decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi przy
zachowaniu parytetu sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego w Radzie dokonującej oceny
i wyboru operacji. Nadrzędną jest zasada, że przedstawiciele poszczególnych sektorów i ewentualnych
grup interesów nie mają w Radzie więcej niż 49% głosów. Zasady pracy Rady podczas oceny i wyboru
operacji, zapewniające obiektywizm i wykluczenie z głosowania członków Rady powiązanych z
Wnioskodawcami zapisane są w Regulaminie Rady. W LGD w tym celu prowadzony jest rejestr
powiązań Członka Rady z Wnioskodawcą.
W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:
1. operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych
niż LGD i wybieranych przez Radę, a następnie przedkładanych do weryfikacji do Samorządu
Województwa Lubuskiego,
2. projekty grantowe; zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym projekt grantowy jest
operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD,
zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu
powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej
operacji.
Wybór operacji odbywa się według osobnych procedur dla poszczególnych typów operacji opisanych
wyżej.
Zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia 1303/2013 LGD Regionu Kozła sama wypracowała
procedury wyboru operacji kładąc nacisk, by procedury zapewniały sprawny i transparentny wybór oraz
skuteczne funkcjonowanie organów LGD. Wszystkie przygotowane procedury charakteryzują się dużym
stopniem przejrzystości i prostoty oraz są jawne i powszechnie dostępne dla wszystkich
zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz w biurze LGD.
Ocena operacji odbywać się będzie w następujących etapach:
1. Sprawdzenia zgodności z tzw. kryteriami dostępu obejmującymi:
- złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu,
- złożenie wniosku przez podmiot uprawniony,
- spełnienie dodatkowych warunków określonych w ogłoszeniu.
2. Oceny zgodności z celami LSR tj.
operację można uznać za zgodną z LSR, kiedy przyczynia się do osiągnięcia poszczególnych
celów i przedsięwzięć oraz bezpośrednio odnosi się do wskaźników produktu i rezultatu LSR.
3. Oceny według lokalnych kryteriów wyboru tj.
ze względu na zróżnicowany charakter operacji, które będą rozpatrywane i oceniane przez Radę,
stosowane będą 3 zestawy lokalnych kryteriów wyboru dotyczące:

- operacji z zakresu tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej,
- pozostałych operacji z wyłączeniem projektów grantowych,
- operacji realizujących zadania w ramach projektów grantowych.
Podczas wyboru operacji premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z wymienionych
kryteriów:
- generujące nowe miejsca pracy, zwłaszcza ponad wymagane minimum,
- innowacyjne,
- przewidując zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu,
- realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty
rolne,
- ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych,
- będą realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców.
W Regulaminie Rady oraz procedurach zapisano również zasadę kolejności umieszczania na
liście ocenionych operacji, które uzyskały jednakową liczbę punktów według lokalnych kryteriów
wyboru. Protokoły z wyboru operacji publikowane będą na stronie internetowej LGD.
Beneficjenci zamierzający złożyć wniosek o przyznanie pomocy, mogą przy jego przygotowaniu
korzystać z pomocy pracowników biura LGD. Złożone w ramach naborów wnioski są przekazywane do
Rady celem dokonania ostatecznego wyboru.
Szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji w tym: wzory
dokumentów a także lokalne kryteria wyboru zostały zawarte w procedurach.

6.2. Sposób ustanawiania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji
Lokalne kryteria wyboru zostały opracowane przy udziale lokalnej społeczności i zostały
poddane konsultacjom. Przy ich tworzeniu wykorzystano także doświadczenie LGD z wdrażania LSR
okresie programowania 2007-2013. Zostały tak ustalone, aby odnosiły się bezpośrednio do celów,
przedsięwzięć oraz wskaźników ujętych w LSR i wynikały z wniosków z diagnozy obszaru.
Procedury oraz kryteria wyboru stanowią fundamentalną część procesu wdrażania LSR są
ustanawiane i zmieniane na mocy uchwał Walnego Zebrania Członków.
O zmianę kryteriów wnioskować może Zarząd LGD po zebraniu informacji z badania
monitorującego procedur stosowanych przez LGD dla oceny operacji. W badaniu biorą udział
członkowie Rady i Zarządu LGD, podmioty i osoby ubiegające się o wsparcie, w tym także
Wnioskodawcy. Prawo wnioskowania o zmianę kryteriów mają również członkowie Rady,
Wnioskodawcy i mieszkańcy, którzy przekazują propozycję zmiany wraz z uzasadnieniem do Zarządu
LGD. Zarząd przeprowadza konsultację z mieszkańcami umieszczając proponowane zmiany na stronie
internetowej LGD i z Radą. Następnie Zarząd rozpatruje propozycje wraz z zebranymi opiniami na
swoim posiedzeniu i w razie zaakceptowania proponowanych zmian przekazuje pod obrady Walnego
Zebrania Członków LGD, które podejmuje w tej sprawie stosowaną uchwałę. Zmieniona procedura lub
kryteria wyboru muszą być zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
Zmiana kryteriów może nastąpić przed publikacją ogłoszenia o naborze. Jeśli kryteria zostaną
zmienione po ogłoszeniu naboru wniosków, wówczas ocena operacji złożonych w ramach ogłoszonego
naboru odbywa się według kryteriów dotychczas obowiązujących, natomiast zmienione kryteria
obowiązywać będą w kolejnym naborze wniosków o wybór operacji.
Przy zmianie kryteriów zwracać się będzie baczną uwagę, aby zmienione kryteria zawsze
nawiązywały do celów, przedsięwzięć, wskaźników i powiązane były z diagnozą obszaru. Wskazanie
takich powiązań musi znaleźć się w uzasadnieniu do uchwały Walnego Zebrania Członków LGD.
Zasady dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru ujęte są w procedurach wyboru operacji.

6.3. Określenie innowacyjności w kryteriach wyboru i zasady jej oceny
Jednym z kryteriów branych pod uwagę podczas oceny operacji jest innowacyjność. Ma ona
również zasadniczy wpływ na kolejność umieszczenia na liście wybranych operacji w przypadku
uzyskania przez nie jednakowej oceny.
Innowacja rozumiana jest jako proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w
nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania. Innowacyjność rozumiana będzie w
szerokim znaczeniu.
Innowacyjność w ocenie operacji rozumiana będzie jako:
- planowane wykorzystanie i rozwój nowych, nie stosowanych wcześniej na terenie LGD RK lub
w niewielkim zakresie, rodzajów produkcji lub usług,
- wprowadzenie całkiem nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub usługi,
- wprowadzenie nowego procesu wytwarzania produktów,
- zastosowanie nowej metody marketingowej,
- zastosowanie nowej metody organizacji w praktyce gospodarczej,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
- zastosowanie rozwiązań służących ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym,
- nowej organizacji miejsca pracy,
- zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz technologii informatycznych dotychczas nie
stosowanych w rozwijanej działalności gospodarczej,
- nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów, dziedzictwa, tradycji, przyczyniających się do
pozytywnych zmian na obszarze,
- zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do zwalczania ubóstwa czy wykluczenia
społecznego,
- zastosowanie nowatorskich projektów budowlanych z punktu widzenia technologicznego lub
wizualnego,
- zastosowanie metod aktywizujących mieszkańców do działań na rzecz swojej miejscowości,
- partycypacyjny sposób przygotowania planowanej operacji.
Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda
marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe lub znacząco udoskonalone dla firmy lub obszaru
LGD RK.
W celu zachowania przejrzystości i transparentności oceny operacji pod względem
innowacyjności, podejście do oceny innowacyjności opisane wyżej będzie powszechnie znane
potencjalnym beneficjentom poprzez publikację na stronie internetowej LGD RK.
Skala oceny innowacyjności operacji ujęta została w kryteriach oceny operacji.

6.4. Informacja o realizacji projektów grantowych
LGD RK w ramach wdrażania LSR planuje realizację 2 projektów grantowych przyczyniających
się do realizacji celów. Nie przewiduje się realizacji projektów własnych.
Sposób realizacji projektów grantowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela …. Realizacja projektów grantowych
Cel ogólny: A. Zaangażowane społeczeństwo, dbające o zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijające i
wykorzystujące potencjał regionu
Cel szczegółowy: A.1. Aktywni i zintegrowani mieszkańcy regionu.
Przedsięwzięcie: A.1.1. Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców
Wskaźnik
Wskaźnik
Okres
wartość
wartość
produktu
rezultatu
realizacji
liczba wydarzeń
liczba
2016-2018
aktywizujących i
uczestników
2020-2022
integrujących
wydarzeń
mieszkańców
aktywizujących
przyczyniających
30
się do
wzmocnienia
kapitału
społecznego i
promocji obszaru
Cel ogólny: A. Zaangażowane społeczeństwo, dbające o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
wykorzystujące potencjał regionu
Nazwa projektu
grantowego
Wydarzenia
aktywizujące i
integrujące
mieszkańców

Łączny
budżet
250 000 zł

rozwijające i

Cel szczegółowy: A.2. Mieszkańcy i turyści świadomi dziedzictwa kulturowego i walorów regionu
Przedsięwzięcie: A.2.1. Podejmowanie działań
wzmacniających jego rozpoznawalność.
Nazwa projektu
Wskaźnik
wartość
grantowego
produktu
Działania
liczba wydarzeń
kultywujące i
kultywujących i
popularyzujące
promujących
dziedzictwo
dziedzictwo
regionu i
regionu
wzmacniających liczba publikacji
jego
promujących
rozpoznawalność dziedzictwo
regionu

kultywujących i popularyzujących dziedzictwo regionu i
Wskaźnik
wartość
rezultatu
liczba osób
poinformowanych
o walorach
kulturowych i
turystycznych
regionu

Okres
realizacji
2018-2020
2020-2022

Łączny
budżet
250 000 zł.

Łączny wartość projektów grantowych 500 000 zł.
Źródło: opracowanie własne LGD

