ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
stan na dzień 30.11.2016 r.
Informacje
o zgłaszającym
Lp.

1.

(imię i
nazwisko/reprezentowana
organizacja)

Ewa Kraus

Część dokumentu, do którego
odnosi się uwaga
Kryterium „Preferencja dla
operacji realizowanych w
miejscowościach zamieszkałych
przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców”
Kryterium „Grupy
defaworyzowane” dla
przedsięwzięcia 2.2 oraz 2.3
Kryterium „Liczba miejsc
pracy”

2.

3.

Ewa Lipowczan

Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Należy doprecyzować, na jakiej
podstawie weryfikowana będzie liczba
mieszkańców oraz na jaki dzień.
Należy
doprecyzować
charakter
złożonej
przez
Wnioskodawcę
dokumentacji.
Należy
doprecyzować
formy
zatrudnienia dopuszczalne w ramach
podejścia LEADER w PROW 20142020.
Uwagę
uwzględniono,
proponując odpowiedni zapis.

Rekomendacja
Zarządu LGD

Uzasadnienie
rekomendacji
(w przypadku odrzucenia lub
odroczenia propozycji zmian)

Uwaga
uwzględniona

-

Uwaga
uwzględniona

-

Uwaga
uwzględniona

-

Kryterium „Ogólna ocena
projektu i jego wpływu na
realizację LSR w porównaniu z
innymi projektami złożonymi w
danym naborze w ramach
przedsięwzięcia” dla
przedsięwzięć 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1,3.2,3.3

Uwagi techniczne dot. sposobu zapisu
oceny i punktacji.

Kryterium „Wkład własny” dla
przedsięwzięć 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1,3.2,3.3

Należy
doprecyzować
czy
dla
wszystkich
przedsięwzięć
realizowanych w ramach LSR, w
szczególności w kontekście oceny
operacji
dotyczących
zakładania
działalności gospodarczej, stosowane
będzie to kryterium.

-

Kryterium „Wykorzystanie
lokalnych produktów rolnych”
dla przedsięwzięć 2.1 i 2.3

Należy uszczegółowić zapis kryterium
o
wprowadzenie
uzasadnienia
wykorzystania lokalnych produktów

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
uwzględniona

W piśmie przewodnim
doprecyzowano fakt, iż
kryterium
dotyczy
wszystkich przedsięwzięć,
w
tym
również
przedsięwzięcia
2.1
zakładanie
działalności
gospodarczej

rolnych zakresem projektu, jak również
stosownym odzwierciedleniem tego
faktu w kosztach operacji

Kryterium „Grupy
defaworyzowane” dla
przedsięwzięć 2.1, 2.2 i 2.3

Należy doprecyzować, o jaką złożoną
dokumentację będzie opierać się
weryfikacja kryterium w przypadku
zakładania nowych działalności.W
przypadku rozwijania działalnośći
gospodarczej
niniejsze
kryterium
weryfikowane jest jedynie na podstawie
oświadczenia wnioskodawcy, co może
spowodować, że wnioskodawca nie
dotrzyma deklaracji, a LGD nie
przewidziała
mechanizmu
sprawdzającego.

Uwaga
uwzględniona

Kryterium „Liczba miejsc
pracy” dla przedsięwzięć 2.1,
2.2 i 2.3

Należy
zweryfikować
sposób
przyznawania punktacji w przypadku
gdy wnioskodawca tworzy więcej niż 1
etat z uwagi na to, że obecny zapis budzi
wątpliwości
co
do
ilości
przyznawanych punktów.

Uwaga
uwzględniona

Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

W
przypadku
przedmiotowego kryterium
dla operacji z zakresu
rozwijania
działalności
gospodarczej,
wnioskodawca
będzie
zobowiązany
złożyć
oświadczenie
woli
o
stosownej treści. To po
stronie wnioskodawcy leży
odpowiedzialność
za
złożenie i zrealizowanie
oświadczenia woli. LGD
opracuje wzór takiego
oświadczenia, z którego
wnioskodawca będzie mógł
skorzystać.
LGD
nie
przewidziało mechanizmu
sprawdzającego
fakt
wywiązania
się
wnioskodawcy
z
niniejszego zobowiązania,
gdyż to z SWM podpisuje
on umowę i do kompetencji
SWM należy kontrola
realizacji
zobowiązań
umownych.

