Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach
przedsięwzięcia Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej
L.P

Opis Kryterium

Liczba punktów

Sposób weryfikacji przez Radę LGD

Proponowane zmiany

(1)

2

3

4

5

1.

Ilość utworzonych miejsc pracy
Kryterium przyczynia się do realizacji
wskaźników zawartych w LSR, jest
zgodne z Programem i mierzalne.
Bezpośrednio powiązane z diagnozą
obszaru i analizą SWOT.

2.

Innowacyjność operacji – operacja jest
innowacyjna tzn. zakłada wprowadzenie
na rynek nowego lub znacząco
udoskonalonego produktu, procesu,
metody organizacyjnej lub metody
marketingowej.
Kryterium niezbędne dla osiągnięcia
podstawowej celu PROW –
innowacyjnego podejścia przedsięwzięć
zaplanowanych w ramach realizacji LSR.
Kryterium powstało dla premiowania
operacji zgodnych z LSR i realizujących
innowacyjne podejście.

1 etat – 0 pkt.
2 etaty - 2 pkt.
3 etaty – 3 pkt.
4 lub więcej etatów – 5 pkt.
Max: 5 pkt.

- w skali gminy – 3 pkt.
- w skali obszaru objętego LSR – 5
pkt.

Max: 5 Pkt.

Dokumenty przedstawione przez
beneficjanta w czasie naboru (WOPP,
biznesplan).

Dokumenty przedstawione przez
beneficjenta – oświadczenie o realizowaniu
operacji innowacyjnej wraz z
uzasadnieniem
Wnioskodawca zobowiązany jest do
przedstawienia niebudzących wątpliwości
dowodów, uzasadnienia na poparcie swojej
tezy o innowacyjności wnioskowanej
operacji.

1 i części etatu – 0 pkt.
2 lub więcej etatów - 1 pkt.

3,

Wielkość beneficjanta:
Kryterium powiązane z diagnozą obszaru
– słaba kondycja mikroprzedsiębiorstw i
ich mały potencjał

- Beneficjent jest
mikroprzedsiębiorcą, który
zatrudnia pracowników lub
odprowadza składki za siebie, lub
osoby współpracujące – 5 pkt.

Dane zawarte we wniosku, Oświadczenie
beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa,
deklaracje ZUS

Max: 5 pkt.

4.

5.

6.

Operacja zakłada wsparcie dla osoby z
grupy defaworyzowanej
Kryterium wynika z diagnozy obszaru –
osoby z grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym objęte są szczególnym
wsparciem w ramach strategii

0 lub 4 pkt.

Projekt zakłada rozwijanie w jednej
wymienionych kategorii:
- usługi noclegowe
- usługi turystyczne
- usługi gastronomiczne
- usługi zdrowotne i prozdrowotne
- usługi skierowane do seniorów
- przetwarzanie produktów rolnych

0 lub 3 pkt.

Kryterium powiązane z diagnozą
obszaru – wskazane branże są istotne
dla rozwoju obszaru

Max: 3 pkt.

Wnioskodawca przewidział wykorzystanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska

0 lub 3 pkt.

Jednoosobowa działalność
gospodarcza nie zatrudniająca
pracowników – 8 pkt.
Mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające
1 – 5 pracowników – 5 pkt.
Mikro i małe przedsiębiorstwo
zatrudniające więcej niż 5
pracowników lub inna forma prawna
prowadzenia działalności
gospodarczej w ramach której nie są
odprowadzane składki za
pracowników 0 pkt.

Oświadczenie beneficjenta, że w związku z
realizacją operacji utworzy co najmniej
jedno miejsce pracy dla reprezentanta
grupy defaworyzowanej

Max: 4 pkt
Oświadczenie beneficjenta wraz z
uzasadnieniem / WOPP / Biznesplan
Weryfikacja na podstawie kodu pkd
rozwijanej działalności oraz danych
przedstawionych w biznesplanie
(planowana sprzedaż).
(jeżeli operacja wpisuje się w kilka
zakresów nie sumujemy punktów)

Oświadczenie beneficjenta wraz z
uzasadnieniem, w którym beneficjent opisał
zaplanowane działania/narzędzia w
kontekście prowadzonej działalności

Oświadczenie beneficjenta wraz z
uzasadnieniem, w którym beneficjent
opisał zaplanowane
działania/narzędzia w kontekście

Kryterium zapewniające realizację
celów PROW – bezpośrednio
przyczynia się do osiągania
wskaźników związanych z celami
PROW oraz zgodne z analizą SWOT i
Diagnozą obszaru – niska świadomość
ekologiczna mieszkańców

gospodarczej, których zastosowanie
pozytywnie wpłynie na środowisko i
znajduje to odzwierciedlenie w
planowanych do poniesienia kosztach.
Max: 3 pkt.

Wnioskowana kwota pomocy jest niższa
niż maksymalny poziom dofinansowania
dla danego typu operacji i beneficjenta i
wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych.
Kryterium premiuje beneficjentów,
którzy zakładają większy wkład własny,
niż zaplanowany w danym działaniu.

0 lub 1 pkt.

8.

Wnioskowana kwota pomocy
Aby zapewnić osiągniecie zaplanowanych
wskaźników oraz przyznać pomoc
większej ilości wnioskodawców.

- wnioskowana kwota pomocy
wynosi poniżej lub równo 80 000,00
zł – 5 pkt.
- wnioskowana kwota pomocy
wynosi powyżej 80 000,00 zł i jest
mniejsza lub równa 100 000,00 zł –
3 pkt.
Max: 5 pkt.

Dokumenty przedstawione przez
beneficjanta w czasie naboru (WOPP,
biznesplan).

9.

Jakość przygotowania wniosku
Kryterium zapewnia wysoką jakość
składanych za pośrednictwem LGD
projektów. Wysoka jakość projektów
usprawnia pracę Rady oraz daje większą
szansę na zrealizowanie operacji.
Doradztwo rozumiane jako bezpośrednie

0 pkt. - wniosek nie został
sporządzony w oparciu o
doradztwo świadczone przez LGD
2 pkt.- wnioskodawca skorzystał
raz z doradztwa świadczonego
przez LGD dotyczącego
przygotowania wniosków

Punkty przyznawane na podstawie danych
LGD (listy obecności, karty udzielonego
doradztwa)
Premiowani są beneficjenci, którzy dołożą
wszelkich starań by ich projekty była jak
najwyższej jakości.

7.

Dokumenty przedstawione przez
beneficjanta w czasie naboru (WOPP,
biznesplan).

Max: 1 pkt.

zaplanowanej operacji, których
zastosowanie pozytywnie wpłynie na
środowisko i znajduje to
odzwierciedlenie w planowanych do
poniesienia kosztach.

10.

doradztwo w biurze LGD lub udział w
szkoleniu dot. przygotowywania wniosków
w ramach danego przedsięwzięcia

5 pkt. – wnioskodawca skorzystał
minimum dwukrotnie z doradztwa
świadczonego przez LGD
Max: 5 pkt.

Wnioskodawca przewidział promocję LGD
i LSR w ramach planowanej operacji

0 lub 3 pkt.

Kryterium przyczynia się do promocji
Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej
Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Promocja polegać
powinna na stosowaniu odpowiednich
znaków graficznych promujących LGD,
LSR oraz Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zastosowanie kryterium
wpłynie na rozpowszechnianie wiedzy o
LGD, LSR, PROW a przez to na
dodatkową aktywizację mieszkańców
poprzez zainteresowanie ich działaniami
LGD.
11.

Oświadczenie beneficjenta wraz z opisem
planowanej promocji LSR i LGD:
Beneficjent szczegółowo opisał sposób
promocji LGD i LSR w ramach planowanej
operacji

Max. 3 pkt

Wnioskodawca jest członkiem LGD i ma
opłaconą składkę członkowską za rok w
którym został złożony wniosek.
Kryterium wynika z diagnozy obszaru:
mała aktywność społeczna mieszkańców
Promowanie beneficjentów będących
aktywnymi członkami LGD – kryterium ma
zachęcać do członkostwa w Lokalnej
Grupie Działania

0 lub 3 pkt.

RAZEM max:

Max 42 pkt.

Weryfikacja wg danych LGD na dzień
złożenia wniosku o powierzenie pomocy.

Max. 3 pkt

Minimalna ilość punktów konieczna do
uzyskania 50% - 21 pkt.

MAX. 45 pkt.
Minimalna ilość punktów konieczna
do uzyskania 50% - 22,5 pkt.

