Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
Określone kryteria wyboru operacji oraz punktacja są obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste
oraz powiązane z wnioskami z analizy SWOT, diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami oraz zakresem
wsparcia dla grup defaworyzowanych. Czytelnie określony jest też przedział minimum-maksimum.
Formułowanie kryteriów wyboru operacji wraz z opracowaniem zasad wyboru operacji jest jednym
z kluczowych etapów opracowywania LSR i obydwa procesy były przeprowadzane równolegle. Na potrzeby
przejrzystości zapisów LSR procesy te zostały scharakteryzowane oddzielnie.
Podobnie jak w przypadku procedur, w pierwszej kolejności zespół roboczy uwzględniając
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z przeprowadzonej analizy SWOT oraz założonych do realizacji celów i przedsięwzięć przygotował
propozycję kryteriów wyboru operacji wraz z wartościami punktowymi. W dalszej kolejności w biurze LGD
uruchomiono punkt konsultacyjny, a także udostępniono na stronie internetowej formularz zgłaszania uwag
do kryteriów, aby dać możliwość społeczności lokalnej przekazania swoich spostrzeżeń. Kolejnym etapem
prac nad kryteriami wyboru operacji było spotkanie z członkami Zarządu (zapewniającymi trójsektorową
reprezentatywność) i wypracowanie rekomendacji dla zespołu roboczego w zakresie zmiany brzmienia
kryteriów wyboru. Ostatnim etapem było zebranie konsultacyjne mające na celu wypracowanie
i przedstawienie ostatecznej wersji kryteriów wyboru operacji.
Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny
operacji, zakwalifikowanych wcześniej wniosków, jako zgodne z LSR, na podstawie specyficznych dla LGD
lokalnych kryteriów wyboru. Jej zasadniczym celem jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą
realizować założenia LSR.
Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych działań stosowane będą różne zestawy
lokalnych kryteriów wyboru: dla operacji w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej,
tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, dla grantów oraz dla
operacji innych niż: granty, podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój
inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
W zależności od rodzaju operacji, przewidziano w kryteriach dodatkowe punkty dla tych operacji, które:


generują dodatkowe miejsca pracy niż zakładane minimum;



są innowacyjne;



przyczyniają się do rozwój produktu lokalnego/ tradycyjnego/regionalnego o charakterze produktu
rolnego; uruchamiają krótkie łańcuchy dostaw nieprzetworzonej lub niskoprzetworzonej żywności;



są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb zdefiniowanych grup defaworyzowanych, w
szczególności ich dostępu do rynku pracy.

Do oceny przyjęto skalę punktową, co oznacza, iż każde kryterium wyznacza pewien zakres punktów
będących

odzwierciedleniem

stopnia

spełniania

(lub

niespełniania)

określonych

warunków.

W podsumowaniu każdego zestawu kryteriów podana jest maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać
w ocenie wniosku. Projekt oceniony jest pozytywnie, gdy jest zgodny z celami LSR oraz uzyskuje co
najmniej 40% maksymalnej liczby punktów. Projekty ocenione pozytywnie umieszczone są na liście operacji

wybranych do finansowania przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Lista ta posiada wyraźny podział na
operacje, które mieszczą i nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Operacje, które nie zmieściły się w limicie, pomimo, że uzyskały min. 40% wartości indeksu oceny i były
zgodne z celami LSR, oczekują na zwolnienie się środków w ramach naboru, do 6 miesięcy od dnia
przekazania wniosków do Zarządu Województwa. Jeśli po tym czasie okaże się, że nie jest możliwe
udzielenie wsparcia w ramach limitu środków, Zarząd Województwa informuje wnioskodawcę o braku
dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
Kryteria wyboru operacji przewidują premiowanie operacji innowacyjnych. Operacja innowacyjna
to taka, która przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, usługi,

technologii,

technik organizacji, urządzeń i sprzętu niestosowanych dotychczas na tym obszarze, a w znacząco lepszy
sposób angażujący, w tym promujący jego lokalny potencjał. Punktacja przyznawana jest także ze względu
na charakter innowacyjności: w obszarze ochrony środowiska (w tym przeciwdziałania zmianom
klimatycznym) - najbardziej punktowana, lub w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa (w tym
włączeniem społecznym) - mniej punktowana, bądź poprzez zakup nowych urządzeń z zastosowaniem
nowej, ulepszonej technologii-najmniej punktowana.
Ponadto kryteria wyboru operacji zostały tak sformułowane, aby w jak największym stopniu
zapewnić realizację założonych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu, które wynikają z
przeprowadzonej diagnozy i analizy SWOT.
Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, są uchwalane przez Zarząd Stowarzyszenia Dolina
Pilicy. Kryteria te będą ewoluowały w czasie, co będzie mogło powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej
modyfikacji do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb. Procedura zmiany lokalnych kryteriów została
sformułowana już na etapie opracowania LSR, stwarzając gwarancję ewentualnego uruchomienia w
przyszłości swoistego mechanizmu naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy
kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały
politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR.
Konieczność zmian kryteriów może wynikać w szczególności z następujących przyczyn: zmiany
obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub
rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; uwag
zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej
ewaluacji LSR.
Za propozycje zmian kryteriów w LSR odpowiada Rada LGD. Poddawane są one konsultacjom
społecznym, dając tym samym możliwość wnoszenia uwag. Następnie Prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy
zwołuje Zarząd, na którym przedstawia propozycję zmiany kryteriów. Zarząd dyskutuje i akceptuje
ostateczną wersją zmienionych kryteriów. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria oceny
operacji według lokalnych kryteriów wyboru przyjmowane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Dolina
Pilicy.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd zgłoszonej propozycji i zmian kryteriów oceny
zgodności operacji z LSR lub kryteriów oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru będą one

obowiązywać dla naborów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian przez Zarząd Województwa.

