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

Załącznik do regulaminu konkursu

PRZEWODNIK PO OCENIE WNIOSKU
ZASADY OCENY WNIOSKU I OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,
WARUNKÓW ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017
Przewodnik po ocenie wniosku został opracowany na podstawie przepisów:




I.

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ROW;
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci
obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148),
zwanego dalej rozporządzeniem KSOW;
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1549 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem PT.

OCENA WNIOSKU POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ FORMALNYCH (spełnia/nie spełnia)

Lp.

NAZWA WYMAGANIA FORMALEGO

1.

Wniosek o wybór operacji został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie
(Podstawa prawna art. 57d ust. 2 ustawy ROW)
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania listem poleconym albo datę widniejącą na pieczęci
wpływu dokumentu do kancelarii jednostki właściwej do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru
operacji.



2.

Wniosek złożony w terminie kwalifikuje się do dalszego rozpatrzenia.
Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o wybór operacji zawiera pełną nazwę oraz adres partnera KSOW lub adres można ustalić
na podstawie posiadanych danych.
(Podstawa prawna art. 57d ust. 3 ustawy ROW )
Ocena na podstawie informacji zawartych w części I. pkt 1 oraz części II. pkt 1 we wniosku oraz na
podstawie dokumentów stanowiących podstawę utworzenia i funkcjonowania partnera KSOW.



W przypadku spełnienia wymagania wniosek kwalifikuje się do dalszego rozpatrzenia.
W przypadku niespełnienia wymagania wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

3.

Wniosek o wybór operacji został złożony przez partnera KSOW.
(Podstawa prawna art. 57d ust. 1 ustawy ROW)
Ocena na podstawie informacji zawartych w bazie partnerów KSOW i w części I. pkt 1 we wniosku.



4.

W przypadku spełnienia wymagania wniosek kwalifikuje się do dalszego rozpatrzenia.
W przypadku niespełnienia wymagania wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o wybór operacji został złożony do jednostki właściwej do dokonania wyboru operacji
wskazanej w ogłoszeniu o konkursie (Podstawa prawna art. 57d ust. 1 ustawy ROW).
Ocena zgodności informacji zawartych w części I. pkt 4 wniosku z ogłoszeniem o konkursie.
W przypadku operacji zgłaszanych do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA lub
Centrum Doradztwa Rolniczego - zgłaszane operacje realizowane są na poziomie krajowym to
znaczy, że obejmują zakresem minimum 4 województwa.
W przypadku operacji zgłaszanych do jednostek regionalnych (samorządów województw) lub
Ośrodków Doradztwa Rolniczego – zgłaszane operacje realizowane są na poziomie województwa, to
znaczy, że obejmują zakresem wyłącznie jedno województwo.
Jeżeli jednostka, do której złożono wniosek, jest niewłaściwa, niezwłocznie przekazuje wniosek do
jednostki właściwej, zawiadamiając jednocześnie o tym wnioskodawcę. Zawiadomienie o
przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. Wniosek złożony do jednostki niewłaściwej przed
upływem terminu składania wniosków uważa się za wniesiony z zachowaniem tego terminu.

5.

Termin realizacji operacji jest zgodny z terminem realizacji operacji określonym w ogłoszeniu
o konkursie.
(Podstawa prawna rozporządzenie KSOW § 19 ust.1 pkt 1)
Ocena zgodności informacji zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz w części I. pkt 5 we wniosku.


6.

W przypadku niespełnienia wymagania wniosek wymaga korekty/uzupełnienia, na wezwanie
jednostki dokonującej oceny formalnej.

Wniosek o wybór operacji został złożony na właściwym formularzu z zachowaniem sposobu
wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
(Podstawa prawna art. 57d ust. 2 ustawy ROW)
Ocena polega na sprawdzeniu czy wersja formularza wniosku, na którym partner KSOW złożył
wniosek jest tożsama z aktualną wersją formularza dostępną na stronie internetowej i wskazaną w
ogłoszeniu o konkursie.


7.

W przypadku niespełnienia wymagania wniosek wymaga korekty/uzupełnienia, na wezwanie
jednostki dokonującej oceny formalnej.
Wniosek o wybór operacji został podpisany przez partnera KSOW.
(Podstawa prawna rozporządzenie KSOW § 19 ust.1 pkt 2)
Ocena zgodności informacji zawartych w części I. pkt 1 i w części II. pkt 2 oraz dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania partnera
KSOW ubiegającego się o wybór operacji, w przypadku gdy takie upoważnienie zostało udzielone.


W przypadku niespełnienia wymagania wniosek wymaga korekty/uzupełnienia, na wezwanie
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jednostki dokonującej oceny formalnej.
8.

Wniosek o wybór operacji został wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.
Ocena na podstawie zgodności wypełnionego wniosku z instrukcją jego wypełniania.


9.

W przypadku niespełnienia wymagania wniosek wymaga korekty/uzupełnienia, na wezwanie
jednostki dokonującej oceny formalnej.
Wniosek o wybór operacji zawiera dokumenty niezbędne do dokonania wyboru operacji, w tym:
1)

dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków i kryteriów wyboru operacji, których
wykaz zawiera formularz tego wniosku;

2)

formularz tego wniosku wypełniony danymi, które są zawarte w składanym wniosku, zapisany
na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

(Podstawa prawna rozporządzenie KSOW § 19 ust.2)
Ocena kompletności wniosku na podstawie informacji zawartych w części V. wniosku Załączniki do
wniosku oraz załączników dołączonych do wniosku.

10.

W przypadku niespełnienia wymagania wniosek wymaga korekty/uzupełnienia, na wezwanie
jednostki dokonującej oceny formalnej.

Wniosek o wybór operacji zawiera prawidłowy pod względem rachunkowym budżet operacji.
(Podstawa prawna rozporządzenie KSOW § 19 ust.1 pkt 3)
Ocena na podstawie danych zawartych w załączniku nr 1 do wniosku „Zestawienie rzeczowofinansowe”, załączniku nr 3 do wniosku „Formy realizacji operacji”. Sprawdzana jest spójność
wskaźników ilościowych zawartych w załączniku nr 3 do wniosku „Formy realizacji operacji” z danymi
zawartymi w załączniku nr 1 do wniosku „Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji” oraz
poprawność rachunkowa budżetu. Korekcie nie podlega cena jednostkowa netto.


II.

W przypadku niespełnienia wymagania wniosek wymaga korekty/uzupełnienia, na wezwanie
jednostki dokonującej oceny formalnej.

OCENA WNIOSKU POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYBORU OPERACJI (spełnia/nie spełnia)

Lp. NAZWA WARUNKU
1.

Operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem KSOW.
(Podstawa prawna art. 57 b pkt 1 lit. a ustawy ROW)
Ocena na podstawie informacji zawartych w części III pkt 3, części III pkt 5, części III pkt 8, części III
pkt 9, oraz informacji zawartych w załączniku nr 3 do wniosku „Formy realizacji operacji”.
Sprawdzana jest zgodność operacji z celem lub celami KSOW wskazanymi przez partnera KSOW na
podstawie mierzalnych wskaźników realizacji celu.
Partner KSOW może złożyć wniosek na operacje realizujące jeden cel KSOW lub więcej niż jeden cel
KSOW. W przypadku, gdy partner KSOW wskaże więcej niż jeden cel KSOW, operacja musi być
zgodna ze wszystkimi celami KSOW wskazanymi przez partnera KSOW. Wszystkie cele muszą mieć,
określone we wniosku, mierzalne wskaźniki ich realizacji.



W przypadku spełnienia warunku operacja podlega dalszej ocenie.
W przypadku niespełnienia warunku operacja nie podlega dalszej ocenie.
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2.

Zakres operacji mieści się w zakresie jednego z działań KSOW wskazanych w ogłoszeniu
o konkursie.
(Podstawa prawna art. 57b pkt 1 lit. b ustawy ROW).
Ocena na podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz części III pkt 1, części III pkt
8, części III pkt 9 oraz informacji zawartych w załączniku nr 3 do wniosku „Formy realizacji operacji”.
Wnioski składa się wyłącznie na działania określone w ogłoszeniu o konkursie.
Partner KSOW może wybrać tylko jedno działanie w ramach operacji
Operacja musi być spójna z działaniem KSOW, w ramach którego składany jest wniosek. Działania
KSOW muszą być spójne z celami KSOW. Przyporządkowanie działań KSOW do poszczególnych celów
KSOW jest określone w instrukcji wypełniania formularza wniosku o wybór operacji Rozdział
Wypełnianie poszczególnych części formularza wniosku, części III. Pkt 3,w Regulaminie konkursu oraz
logice interwencji KSOW.
Spójność operacji z działaniem KSOW jest sprawdzana na podstawie mierzalnych wskaźników
realizacji operacji zawartych części III pkt 9 wniosku i w załączniku nr 3 do wniosku „Formy realizacji
operacji”.

3.

 W przypadku spełnienia warunku operacja podlega dalszej ocenie.
 W przypadku niespełnienia warunku operacja nie podlega dalszej ocenie.
Zakres tematyczny operacji odpowiada jednemu z priorytetów PROW na lata 2014-2020
wskazanych we wniosku.
(Podstawa prawna rozporządzenie KSOW § 16 pkt 1).
Ocena na podstawie informacji zawartych części III. pkt 2, części III. pkt 5, części III. pkt 6 oraz w
załączniku nr 3 do wniosku „Formy realizacji operacji”.
Partner KSOW może wybrać tylko jeden priorytet dla danej operacji.
Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach operacji muszą być spójne z wybranym przez
partnera KSOW priorytetem PROW na lata 2014-2020.
W przypadku operacji składanych w ramach działania 5 (część III. pkt 1.2) operacja musi być spójna z
priorytetem 1 (część III. pkt 2.1) oraz celem KSOW 4 (część III. pkt 3.4)



4.

W przypadku spełnienia warunku operacja podlega dalszej ocenie.
W przypadku niespełnienia warunku operacja nie podlega dalszej ocenie.

Operacja, będzie realizowana na obszarze i w zakresie objętym konkursem.
(Podstawa prawna rozporządzenie KSOW § 16 pkt 2).
Ocena na podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz w części I. pkt 4, części III.
pkt 5 i pkt 6 we wniosku.
Informacje zawarte w części I. pkt 4 muszą być spójne z informacją zawartą w ogłoszeniu o konkursie
oraz informacjami zawartymi w Części III. pkt 5 i pkt 6.



W przypadku spełnienia warunku operacja podlega dalszej ocenie.
W przypadku niespełnienia warunku operacja nie podlega dalszej ocenie.
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5

W ramach tego samego konkursu:
a)

nie została zawarta umowa na realizację tej operacji lub

b)

nie został złożony wniosek o wybór tej operacji do innej jednostki właściwej do
stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji

(Podstawa prawna rozporządzenie KSOW § 16 pkt 3)
Ocena na podstawie oświadczenia partnera KSOW dołączonego w wniosku.
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 W przypadku spełnienia warunku operacja podlega dalszej ocenie.
 W przypadku niespełnienia warunku operacja nie podlega dalszej ocenie.
Operacja zawiera koszty rodzajowo zgodne z kosztami, które zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy mogą być ponoszone przez partnerów KSOW w ramach
dwuletniego planu operacyjnego.
(Podstawa prawna rozporządzenie KSOW § 16 pkt 4).
Ocena na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1 do wniosku Zestawienie rzeczowofinansowe oraz na podstawie § 3 ust. 2, § 3 ust. 3, § 3 ust. 11 i § 3 ust. 12 rozporządzenia PT. Lista
kosztów kwalifikowalnych wskazana jest również w instrukcji wypełniania formularza wniosku o
wybór operacji Rozdział „Szczegółowe zasady wypełniania załączników”



W przypadku spełnienia warunku operacja podlega dalszej ocenie.
W przypadku niespełnienia warunku operacja nie podlega dalszej ocenie.

III OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI (ocena punktowa)
Lp. NAZWA KRYTERIUM
1.

Grupa docelowa operacji została prawidłowo zidentyfikowana biorąc pod uwagę cel, zakres
i przewidywane efekty realizacji operacji – 1 pkt
Kryterium obligatoryjne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja nie może zostać wybrana.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części III pkt 1, 4
-6 oraz 9 wniosku.
Prawidłowość identyfikacji grupy docelowej ocenia się w odniesieniu łącznie do celu, zakresu i
przewidywanych efektów realizacji operacji.
Brak prawidłowej identyfikacji w odniesieniu do jednego z tych trzech elementów oznacza, że
kryterium nie zostało spełnione, i nie przyznaje się za nie punktu.
W wyniku oceny uzyskać można 1 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium.

2.

Forma realizacji operacji jest adekwatna do celu operacji, zakresu i przewidywanych efektów
realizacji operacji – 1 pkt
Kryterium obligatoryjne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja nie może zostać wybrana.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części III pkt 1, 4
-9 wniosku oraz w Załączniku nr 3 „Formy realizacji operacji” do wniosku.
Adekwatność jest oceniana łącznie w stosunku do celu, zakresu i przewidywanych efektów realizacji
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operacji.
Brak adekwatności choć jednej z form realizacji operacji do jednego z tych trzech elementów
oznacza, że kryterium nie zostało spełnione, i nie przyznaje się za nie punktu.
W wyniku oceny uzyskać można 1 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium.
3.

Przewidywane efekty realizacji operacji są zgodne z celem KSOW i działaniem planu działania
wskazanymi we wniosku o wybór operacji oraz został opisany przewidywany wpływ jej realizacji
na rozwój obszarów wiejskich – 1 pkt
Kryterium obligatoryjne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja nie może zostać wybrana.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części III pkt 1,
3, 9 wniosku.
Należy wskazać we wniosku co najmniej 2 przewidywane efekty realizacji operacji. Wskazanie
wyłącznie jednego efektu nie spełnia kryterium.
Ocena zgodności dotyczy celu KSOW i działania wskazanych we wniosku.
W wyniku oceny uzyskać można 1 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium.

4.

Co najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w jej zestawieniu rzeczowofinansowym zostało uzasadnionych pod względem ich zgodności z zakresem operacji,
niezbędności do osiągnięcia jej celu i racjonalności – 1 pkt
Kryterium obligatoryjne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja nie może zostać wybrana.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części III pkt 1,
4-9 wniosku oraz w Załączniku nr 1 „Zestawienie rzeczowo-finansowe” do wniosku.
Jeżeli w wyniku oceny więcej niż 15% kosztów uznanych zostanie za nieuzasadnione pod względem
zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu i racjonalności, kryterium uznaje
się za niespełnione.
Jeżeli w wyniku oceny nie więcej niż 15% kosztów uznanych zostanie za nieuzasadnione pod
względem zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu i racjonalności,
kryterium uznaje się za spełnione i wówczas w kosztach realizacji operacji nie uwzględnia się tych
kosztów.
W wyniku oceny uzyskać można 1 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium.

5.

Co najmniej połowę grupy docelowej operacji stanowią osoby do 35 roku życia mieszkające na
obszarach wiejskich – 2 pkt
Kryterium fakultatywne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja może zostać wybrana.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części III pkt 6
wniosku oraz w Załączniku nr 3 „Formy realizacji operacji” do wniosku.

6.

W wyniku oceny uzyskać można 2 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium.
Udział dodatkowych partnerów KSOW w realizacji operacji – w realizacji operacji będzie brać
udział:
a) co najmniej trzech dodatkowych partnerów KSOW – 3 pkt,
b) dwóch dodatkowych partnerów KSOW – 2 pkt,
c) jeden dodatkowy partner KSOW – 1 pkt.
Kryterium fakultatywne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja może zostać wybrana.
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Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części IV pkt 1
wniosku oraz w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku Umowa partnerstwa/umowa
konsorcjum/listy intencyjne.
W wyniku oceny uzyskać można 3, 2 lub 1 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie
kryterium.
7.

Partner KSOW, który złożył wniosek o wybór operacji, lub co najmniej jeden z dodatkowych
partnerów KSOW biorących udział w realizacji operacji zrealizował co najmniej jedną operację
porównywalną pod względem zakresu, wartości, grupy docelowej lub formy realizacji – 2 pkt
Kryterium fakultatywne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja może zostać wybrana.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części III pkt 10
oraz części IV pkt 1 wniosku.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli operacja jest porównywalna w jednym z czterech
wymienionych elementów.
W wyniku oceny uzyskać można 2 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium.

8.

Partner KSOW, który złożył wniosek o wybór operacji, lub co najmniej jeden z dodatkowych
partnerów KSOW biorących udział w realizacji operacji zadeklarował i uzasadnił wykorzystanie
wkładu własnego w realizacji operacji w wysokości co najmniej 10% w stosunku do
zaplanowanych kosztów realizacji operacji, zawartych w załączniku nr 2 do wniosku - Zestawienie
rzeczowo-finansowe operacji – 2 pkt
Kryterium fakultatywne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja może zostać wybrana.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 2
„Wkład własny” do wniosku oraz w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku: Umowa
partnerstwa/umowa konsorcjum/listy intencyjne, Deklaracja dodatkowego partnera KSOW o
zobowiązaniu się do poniesienia wkładu własnego.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli wkład własny został zadeklarowany i uzasadniony.
Zadeklarowanie wkładu własnego bez jego uzasadnienia oznacza, że kryterium nie zostało
spełnione.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden z deklarujących partnerów KSOW
wykazał wkład własny w wysokości nie mniej niż 10%.
Jeżeli żaden z partnerów KSOW nie wykazał wkładu własnego w wysokości co najmniej 10%,
kryterium uznaje się za niespełnione nawet jeżeli suma wkładów własnych wynosi co najmniej 10%.
W wyniku oceny uzyskać można 2 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie kryterium.

9.

Kryteria tematyczne
Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji potwierdza, że dotyczy ona co najmniej jednego z
następującej tematów:
a) aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz
realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą
przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji
pozarządowych – 2 pkt,
b)

upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji
żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich – dotyczy wniosków o wybór operacji
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złożonych do CDR i ODR – 2 pkt,
c)

upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu
art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolnospożywczym – 2 pkt,

d)

upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, o których mowa w art.
16 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia nr 1305/2013 – 2 pkt,

e)

upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców
obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego – 2 pkt,

f)

upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej
roślin lub zwierząt – 2 pkt,

g)

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie
poziomu wiedzy i umiejętności:
– w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej
gospodarki, w tym tworzenia nowych miejsc pracy – 3 pkt,
–

w obszarach innych niż wskazane w tiret pierwszym – 2 pkt,

h)

promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju
zawodowego – 3 pkt,

i)

wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich przez podnoszenie
poziomu wiedzy w tym zakresie – 2 pkt,

j)

wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów
wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie – 4 pkt,

k)

upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich – 2 pkt,

l)

upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem
potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – 2 pkt.

Kryterium fakultatywne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja może zostać wybrana.
Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części III pkt 4-6,
9 oraz części IV pkt 1 wniosku.
W wyniku oceny uzyskać można od 2 do 28 pkt – spełnienie kryterium lub 0 pkt – niespełnienie
kryterium.
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1. Ocena jest dokonywana na podstawie informacji zawartych we wniosku o wybór operacji
i załącznikach do wniosku.
2. W przypadku spełnienia wymagań wskazanych w pkt 1-3 części I przewodnika wniosek kwalifikuje
się do dalszego rozpatrzenia.
3. Nie spełnienie przynajmniej jednego z wymagań wskazanych w pkt 1-3 części I przewodnika
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (podstawa prawna art. 57d ust. 4 ustawy).
4. W przypadku, jeżeli są spełnione wymagania wskazane w pkt 4-10 części I przewodnika wniosek
podlega dalszej ocenie.
5. Jeżeli jednostka, do której złożono wniosek, jest niewłaściwa, niezwłocznie przekazuje wniosek do
jednostki właściwej, zawiadamiając jednocześnie o tym wnioskodawcę. Zawiadomienie o
przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. Wniosek złożony do jednostki niewłaściwej przed
upływem terminu składania wniosków uważa się za wniesiony z zachowaniem tego terminu
6. Jeżeli nie są spełnione wymagania wskazane w pkt 5-10 części I przewodnika jednostka właściwa do
stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji wzywa na piśmie, partnera KSOW do
uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 57d ust. 5 ustawy.
7. W przypadku, jeżeli wniosek został poprawiony /uzupełniony zgodnie z wezwaniem i są spełnione
wymagania wskazane w pkt 5-10 części I przewodnika wniosek podlega dalszej ocenie.
8. W przypadku gdy wniosek nie został poprawiony /uzupełniony zgodnie z wezwaniem wniosek
pozostawia się bez rozpatrzenia (podstawa prawna art. 57d ust. 5 ustawy).
9. W przypadku pozostawienia wniosku o wybór operacji bez rozpatrzenia, operacja, której dotyczy
ten wniosek, nie podlega ocenie pod względem spełniania warunków i kryteriów wyboru operacji.
10. Jeżeli nie są spełnione warunki wyboru operacji wskazane w pkt 1-6 części II przewodnika,
jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji informuje partnera
KSOW, w formie pisemnej, o ich nie spełnieniu wskazując, które z warunków nie zostały spełnione
wraz z uzasadnieniem oraz informuje partnera KSOW o przysługującym mu prawie do wniesienia
do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności,
o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, zgodnie z zgodnie z Art. 57d ust. 8 ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020.
11. Jeżeli są spełnione warunki wyboru operacji wskazane w pkt 1-6 części II przewodnika, operacja
podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji (ocena w zakresie
merytorycznym i finansowym) na podstawie kryteriów wyboru operacji zawartych w części III
przewodnika.
12. Za poszczególne kryteria przyznaje się punkty na podstawie oceny odpowiednich punktów we
wniosku o wybór operacji oraz załączników do wniosku.
13. W przypadku przyznania mniejszej liczby punktów za kryterium, jeśli dotyczy albo w przypadku
niespełnienia kryterium należy obowiązkowo uzasadnić ocenę. Uzasadnienie powinno odnosić się
wyłącznie do treści ocenianego wniosku, powinno być pozbawione ogólnych sformułowań,
pozostających bez związku z ocenianym wnioskiem.
14. Zgodnie z rozporządzeniem KSOW § 17 ust. 2 operacja może zostać wybrana, jeżeli uzyskała co
najmniej 4 punkty za kryteria określone w części III przewodnika, w pkt 1-4
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15. Kolejność na liście jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji,
która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
16. W przypadku gdy limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu został
wskazany odrębnie na operacje objęte wnioskami składanymi do jednostki centralnej, jednostki
regionalnej, ODR i CDR lub na działania określone w planie działania, kolejność na liście jest ustalana
od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą
liczbę punktów, odrębnie w ramach jednostki centralnej, jednostki regionalnej, ODR i CDR lub w
ramach działania określonego w planie działania, w zakresie którego został złożony wniosek o
wybór operacji.
17. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wyboru decyduje
otrzymanie punktów za kryterium określone w części III przewodnika w pkt 8, a gdyby to kryterium
było spełnione przez więcej niż jedną operację – wyższy udział wkładu własnego w stosunku do
zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w jej zestawieniu rzeczowo-finansowym.
18. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a nie uzyskały punktów za
kryterium, o którym mowa w części III przewodnika w pkt 8, o kolejności wyboru decyduje
wysokość zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym,
przy czym pierwszeństwo w wyborze ma operacja z niższą wysokością tych kosztów.
19. W przypadku spełnienia kryterium określonego w części III przewodnika pkt 4, zaplanowanych
kosztów realizacji operacji ujętych w jej zestawieniu rzeczowo-finansowym, które nie zostały
uzasadnione pod względem ich zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu i
racjonalności, nie uwzględnia się w kosztach realizacji operacji.
20. Operacja nie może zostać wybrana do realizacji w przypadku, gdy:
1) nie uzyskała co najmniej 4 punktów za kryteria określone w § 17 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia
KSOW, przyznane zgodnie z kryteriami wyboru operacji lub
2) uzyskała co najmniej 4 punkty za kryteria określone w § 17 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia KSOW,
przyznane zgodnie z kryteriami wyboru operacji, ale nie mieści się w limicie środków
przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.
21. Zgodnie z § 22 rozporządzenia KSOW, po dokonaniu wyboru operacji, jednostka właściwa do
dokonania tego wyboru, ogłasza listę na swojej stronie internetowej i na portalu KSOW.
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