Uzasadnienie proponowanych przez Zarząd LGD „RAZEM”
zmian w lokalnych kryteriach wyboru dla zakresu:
OPERACJI WŁASNEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „RAZEM” przewiduje realizację operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia 3.1.2 Promocja
obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego, która przyczyni się do realizacji celu szczegółowego
3.1 Wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD i celu ogólnego 3. Zintegrowana Ziemia Łukowska atrakcyjna turystycznie.
Konieczne jest więc przyjęcie zestawu lokalnych kryteriów wyboru, by móc ocenić i wybrać operację do dofinansowania.
W proponowanych lokalnych kryteriach wyboru operacji uwzględniono zgodność kryteriów z diagnozą obszaru LSR, z celem
ogólnym i szczegółowym LSR oraz ich adekwatność względem wskaźników produktu i rezultatu dla operacji własnych. Zapisy
poddano niezbędnym modyfikacjom, by dostosować go do specyfiki zaplanowanego projektu oraz do specyfiki wnioskodawcy.

Kryterium nr 1:

premiuje wnioskodawców spoza sektora finansów publicznych. Jest to ukierunkowane na oddolność, co jest
podstawowym założeniem podejścia LEADER. Jest to jednocześnie forma aktywizacji organizacji społecznych.

Kryterium nr 2:

premiuje projekty aktywizujące lokalną społeczność oraz integrujące mieszkańców. Kryterium ma na celu
zmotywować/zaangażować organizacje pozarządowe do czynnego udziału w wydarzeniach realizowanych
w ramach operacji. Jest to kolejny element aktywizacji organizacji społecznych z obszaru objętego LSR.

Kryterium nr 3:

premiuje projekty przygotowane, z opracowaną dokumentacją/koncepcją, które są gotowe do realizacji po
przyznania dotacji. Kryterium to ma wykluczać projekty, które mogłyby odpaść na etapie oceny w UM, co
przekładałoby się na długotrwałe blokowanie przez nie budżetu LSR, bez możliwości jego realizacji.

Kryterium nr 4:

premiuje operacje, które bezpośrednio wykorzystywać będą lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne,
przyrodnicze. W analizie SWOT wskazano na niewystarczające i nieefektywne wykorzystanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego.

Kryterium nr 5:

premiuje operacje, które zakładają wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych, zdefiniowanych jako takie, które
dotychczas nie były stosowane na terenie LGD „RAZEM". Kryterium premiujące innowacyjność jest jednym
z obligatoryjnych kryteriów wymaganych do stosowania we wdrażaniu działania 19. „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW na lata 2014-2020. Innowacje dotyczą trwałego i mierzalnego
efektu wdrożenia rozwiązania innowacyjnego, np. wprowadzenia nowej technologii, produktu, usługi, ale nie
tylko opierając się na def. innowacyjności wskazanej w LSR. Stąd możliwość przyznania również punktów dla
operacji planujących „klasyczną” innowację na obszarze gminy/obszaru LGD.

Kryterium nr 6:

Kryterium nr 7:

premiuje operacje komplementarne w stosunku do aktualnie istniejących działań realizowanych przez
wnioskodawcę lub inne podmioty na obszarze objętym LSR. Komplementarność operacji jest podejściem
ergonomicznym, ukierunkowanym na racjonalne wydatkowanie środków i maksymalizację oddziaływania
projektu poprzez nie tylko wdrożenie nowych zadań, ale jednoczesne wykorzystanie już zrealizowanych.
Komplementarne podejście wymaga analizy zasobów w danym obszarze i przemyślanego doboru zadań
uwzględnionych w projekcie.
premiuje projekty zakładające wkład własny wnioskodawcy przekraczający 10% kosztów kwalifikowalnych
operacji. Celem kryterium jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki PROW 2014-2020
oraz wnioskodawców posiadających stabilność finansową.

Kryterium nr 8:

premiuje operacje zapewniające zintegrowanie metod stosowanych przy realizacji operacji, sektorów
i partnerów, jak również branż działalności. Spełnienie kryterium na celu budowanie partnerstwa na obszarze
LSR poprzez nawiązanie współpracy podmiotów z różnych sektorów/branż działalności. W ramach kryterium
wnioskodawca określa reguły partnerstwa, w tym zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją
operacji, a także wskazuje sektory i planowane do zastosowania metody.

Kryterium nr 9:

premiuje projekty zapewniające należytą promocję LSR oraz LGD „RAZEM” poprzez dokładne doprecyzowanie
zaplanowanych działań oraz wskazanie sposobu weryfikacji ich wykonania, w tym poprzez zaplanowanie
wykorzystania logotypów UE, nazwy i logo LGD „RAZEM”, zgodnych z Księgą wizualizacji PROW 2014-2020 oraz
zgodnych ze wzorem udostępnionym na stronie internetowej LGD tj. www.lgdrazem.pl

