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Walnego Zebrania Członków z dnia 15.12.2020 r.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI
3. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ
ROZWOJU LOKALNEGO POPRZEZ PODEJMOWANIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIE V: STWORZENIE WARUNKÓW DO POWSTAWANIA I ZACHOWANIA ISTNIEJĄCYCH MIEJSC PRACY
Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
(maksymalna liczba punktów- 80 PKT minimalna liczba punktów –40 PKT)

KRYTERIA FORMALNE

1.

2.

1.

2.

KRYTERIUM
Wniosek o dofinansowanie operacji
złożony został we właściwym terminie
i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres
operacji
jest zgodny
z zakresem tematycznym, który został
wskazany w ogłoszeniu o naborze

DEFINICJA KRYTERIUM
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie
pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest
z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze

Tak/nie (niespełnienie
odrzucenie wniosku)

KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020
Operacja jest zgodna z Lokalną
Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych
Strategią Rozwoju
i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR
wskaźników.
Operacja
jest zgodna z PROW Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach
2014-2020
którego jest planowana realizacja tej operacji

kryterium oznacza

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Tak/nie (niespełnienie
odrzucenie wniosku)

kryterium oznacza

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

1.

DEFINICJA KRYTERIUM

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
Zakres operacji dotyczy Ocenie
podlega
zakres Realizacja
operacji
tworzenia lub rozwoju wykorzystania
potencjału wpłynie na zwiększenie
i zasobów lokalnych
dostępności do usług na
produktów lub usług
opartych na lokalnych
obszarze LGD, a tym
zasobach
samym
rozwój
przedsiębiorczości
przyczyni
się
do
tworzenia nowych miejsc
pracy

2.

Zakres
operacji
zakłada zastosowanie
rozwiązań
korzystnych dla
środowiska
naturalnego lub
przeciwdziałanie
zmianom klimatu

Ocenie
podlega
zakres
realizacji
operacji
z uwzględnieniem rozwiązań
ekologicznych

Realizacja
operacji
z
zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań
korzystnych
dla
środowiska naturalnego
przyczyni się do poprawy
jakości tego środowiska,
które
jest
cennym
bogactwem obszaru LGD

3.

Operacja ma charakter
innowacyjny

Ocenie
podlega
innowacyjność
operacji,
polegająca na:
- wytworzeniu nowej usługi
lub produktu, dotychczas nie

Realizacja operacji
z wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań
przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności obszaru

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH CELÓW LSR
Rozwój produktów i usług opartych na
lokalnych
zasobach
wpłynie
pozytywnie na rozwój gospodarczy
obszaru i
przyczyni się do
kompleksowej realizacji LSR, a tym
samym lepszej
realizacji
Celu
szczegółowego
II.1.
Wspieranie
podejmowania i rozwoju działalności
gospodarczej, w tym agroturystyki
i turystyki wiejskiej oraz
Celu
ogólnego II Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze LGD i branży rolnospożywczej

PUNKTACJA

Operacja wykorzystuje:

1.Połączenie produktów
i usług opartych na
lokalnych zasobach – 20
PKT
2. Lokalne produkty – 10
PKT
3. Lokalne usługi – 10
PKT
4. Operacja nie dotyczy
tworzenia i rozwoju
produktów lub usług
lokalnych – 0 PKT
Operacje
stosujące
rozwiązania Operacja zakłada
korzystne dla środowiska naturalnego
zastosowanie rozwiązań
przyczynią
się do
osiągnięcia korzystnych dla
wszystkich
celów
LSR, środowiska naturalnego:
a
w
szczególności
Celu
szczegółowego
II.1.Wspieranie 1.TAK – 10 PKT
podejmowania i rozwoju działalności 2.NIE – 0 PKT
gospodarczej, w tym agroturystyki
i turystyki wiejskiej oraz
Celu
ogólnego II Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze LGD i branży rolnospożywczej
Operacje innowacyjne przyczynią się Operacja jest
do realizacji Celu szczegółowego II.1.
innowacyjna:
Wspieranie podejmowania
i rozwoju działalności gospodarczej,
1.W skali ponadlokalnej
w tym agroturystyki i turystyki (obszar LGD) – 10 PKT

4 b.

oferowanego/produkowanego
na obszarze LGD
-zastosowaniu nowych
sposobów organizacji lub
zarządzania, wcześniej nie
stosowanych na obszarze
LGD,
-zrealizowaniu inwestycji,
jakiej dotychczas nie było na
obszarze LGD,
-nowatorskim wykorzystaniu
lokalnych zasobów i
surowców, dotychczas nie
stosowanym na obszarze
LGD,
-wykorzystaniu nowoczesnych
Technik informacyjnokomunikacyjnych
Wnioskodawca posiada: Ocenie
podlega
czy
wnioskodawca
posiada
- doświadczenie
- kwalifikacje
doświadczenie, kwalifikacje
- zasoby
i zasoby niezbędne
przy
zgodne
z
zakresem podejmowaniu
działalności
operacji (Podejmowanie gospodarczej
o
danym
działalności
charakterze
gospodarczej)

LGD.

wiejskiej oraz Celu ogólnego II
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze
LGD i branży rolno-spożywczej

2. W skali lokalnej – 5
PKT
3. Operacja nie jest
innowacyjna – 0 PKT

Posiadane
przez
wnioskodawcę
doświadczenie,
kwalifikacje i
zasoby
przyczynią
się
do
prawidłowej
realizacji
projektu
bez
ryzyka
zwrotu
środków
finansowych,
a
tym
samym lepszej realizacji
LSR

Do finansowania wybierane będą
projekty,
których
wnioskodawcy
posiadają doświadczenie, kwalifikacje
i zasoby zgodne z zakresem operacji,
co przyczyni się do prawidłowej
realizacji Celu szczegółowego II.1.
Wspieranie podejmowania
i rozwoju działalności gospodarczej,
w tym agroturystyki i turystyki
wiejskiej oraz Celu ogólnego II
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze
LGD i branży rolno-spożywczej

Wnioskodawca
dysponuje:
1. Dwoma i więcej
czynnikami – 10 pkt
2. Jednym czynnikiem –
5 pkt
3. Wnioskodawca nie
dysponuje żadnym
z czynników – 0 pkt

5 b.

6.

7.

Wnioskodawca pochodzi
z jednej lub więcej grup
defaryzowanych
określonych w LSR
(Podejmowanie
działalności
gospodarczej)

Ocenie podlega czy
wnioskodawca należy do
grup defaworyzowanych
określonych w LSR

W budżecie zadania
Ocenie podlega czy
zaplanowano min 0,5 % wnioskodawca w ramach
środków na działania
realizacji operacji zabezpieczył
informujące o przyznaniu w budżecie środki na działania
informujące o pochodzeniu
wsparcia przez LGD
wsparcia
w ramach LSR
Ocenie podlega, czy
wnioskodawca przed
złożeniem wniosku o
Wniosek został złożony
przyznanie pomocy
w wyniku udzielonego
i ubiegając się o pomoc
skorzystał z doradztwa
przez LGD doradztwa
prowadzonego przez LGD
w biurze

Realizacja operacji
przyczyni się do
zaspokojenia potrzeb osób
z grup defaworyzowanych
Informowanie
o pochodzeniu wparcia
wpłynie na szerszą
rozpoznawalność LGD
jako instytucji
wdrażającej LSR
Wnioski przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD będą lepiej
opracowane oraz
w większym stopniu będą
realizować założone cele
LSR.

Operacje obejmujące swoim zakresem
Wnioskodawca należy:
całą społeczność lokalną wraz
z grupami defaworyzowanymi pozwolą Do 2 i więcej grup
defaryzowanych – 10
na realizację Celu szczegółowego
II.1.Wspieranie podejmowania i rozwoju PKT
Do 1 grupy – 5 PKT
działalności gospodarczej, w tym
agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz Nie należy do żadnej
Celu ogólnego II Rozwój
z grup
przedsiębiorczości na obszarze LGD
defaworyzowanych –
i branży rolno-spożywczej
0 PKT

Wprowadzenie tego kryterium
przyczyni się do realizacji i lepszego
osiągnięcia wszystkich celów strategii

W budżecie zadania
zaplanowano takie
działania:
1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

Wprowadzenie tego kryterium
przyczyni się do realizacji i lepszego
osiągnięcia wszystkich celów strategii

Wnioskodawca korzystał
z doradztwa LGD:
1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

