Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/177/2016
Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI
1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIE I: POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWO-REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ
(maksymalna liczba punktów - 80 PKT minimalna liczba punktów – 40 PKT)

KRYTERIA FORMALNE
KRYTERIUM
1.

2.

1.

2.

DEFINICJA KRYTERIUM

Wniosek o dofinansowanie operacji Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie
złożony został we właściwym terminie pomocy w terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs
i w odpowiedzi na właściwy konkurs
Zakres
operacji
jest
zgodny Ocenie podlega, czy zakres objęty planowaną operacją, zgodny jest
z zakresem tematycznym, który został z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
wskazany w ogłoszeniu o naborze
KRYTERIUM ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I PROW 2014-2020
Operacja jest zgodna z Lokalną Ocenie podlega, czy operacja zakłada realizację celów głównych
i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR
Strategią Rozwoju
wskaźników.
Operacja jest zgodna z PROW Ocenie podlega, czy operacja jest zgodna z programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji
2014-2020

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

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

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

1.

2.

3.

4.

DEFINICJA KRYTERIUM

Operacja realizowana Ocenie podlega miejsce
w
miejscowości realizacji operacji
zamieszkałej
przez
mniej
niż
5
tys.
mieszkańców

Operacja wykorzystuje Ocenie podlega zakres
lokalne zasoby ludzkie, wykorzystania potencjału
kulturowe, historyczne i zasobów lokalnych
lub przyrodnicze

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
Realizacja
operacji
wpłynie
na
zwiększenie
dostępności
do
infrastruktury
turystycznej,
sportowej,
rekreacyjnej
i kulturalnej
w miejscowościach do
5 tys. mieszkańców
Realizacja
operacji
przyczyni
się
do
kompleksowych
przedsięwzięć,
wykorzystujących
lokalne
zasoby
i potencjał obszaru
LGD

WPŁYW PLANOWANEJ OPERACJI
NA OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH
CELÓW LSR

PUNKTACJA

Realizacja operacji w miejscowościach
do 5 tys. mieszkańców wpłynie na
realizację Celu szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu
wolnego przez mieszkańców i turystów
oraz wpłynie na osiągnięcie Celu
ogólnego I: Rewitalizacja społeczna

Operacja realizowana
w miejscowości zamieszkałej
przez mniej niż 5 tys.
mieszkańców:

Operacje wykorzystujące lokalne zasoby
ludzkie,
kulturowe,
historyczne
i przyrodnicze przyczynią się do
kompleksowej realizacji LSR, a tym
samym
lepszej
realizacji
Celu
szczegółowego
I.1
Polepszenie
warunków spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców i turystów oraz
wpłynie na osiągnięcie Celu ogólnego
I: Rewitalizacja społeczna
Operacje o wskazanych zakresach
wpłyną
na
realizację
Celu
szczegółowego
I.1
Polepszenie
warunków spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców i turystów oraz
wpłynie na osiągnięcie Celu ogólnego
I: Rewitalizacja społeczna

Operacja zakłada
wykorzystanie zasobów
lokalnych:

Operacje
dotyczące
wskazanych zakresów
przyczynią się do
zaspokojenia potrzeb
mieszkańców
i turystów w zakresie
ogólnodostępnej
infrastruktury
przez Do finansowania wybierane będą
Wnioskodawca posiada Ocenie podlega doświadczenie Posiadanie
wnioskodawcy w realizacji wnioskodawcę
projekty,
których
wnioskodawcy
doświadczenie
podlega
zakres
Operacja dotyczy lub Ocenie
ma bezpośredni wpływ realizowanej operacji i jej zasięg
na wsparcie kultury, inwestycyjny.
edukacji,
turystyki,
sportu, miejsc rekreacji
i integracji lokalnej

1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

1.Dwóch lub więcej zasobów
– 10 PKT
2. Jednego zasobu – 5 PKT
3.Operacja nie zakłada
wykorzystania żadnego
lokalnego zasobu – 0 PKT
Operacja ma wpływ na:
1.3 i więcej czynników – 20
PKT
2.2 czynniki – 10 PKT
3.1 czynnik – 5 PKT
4. Operacja nie dotyczy
żadnego czynnika – 0 PKT
Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji:

5.

6.

w realizacji projektów
o
charakterze
podobnym do operacji,
którą
zamierza
realizować

projektów dotyczących promocji
i
zachowania
lokalnego
dziedzictwa, w tym produktów
i usług lokalnych
oraz
ubiegających
się
o dofinansowanie zewnętrzne

Obszar oddziaływania
operacji

Ocenie podlega poziom
oddziaływania zaplanowanej
operacji. Im większy zasięg
oddziaływania zaplanowanej
operacji, tym większa
dostępność lokalnej
społeczności do infrastruktury

Wniosek został złożony
w wyniku udzielonego
przez LGD doradztwa
w biurze

Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca przed złożeniem
wniosku o przyznanie pomocy
i ubiegając się o pomoc
skorzystał
z
doradztwa
prowadzonego przez LGD

doświadczenia
w realizacji projektów
o
podobnym
charakterze, przyczyni
się do prawidłowej
realizacji projektu bez
ryzyka
zwrotu
środków finansowych,
a tym samym lepszej
realizacji LSR
Realizacja operacji
przyczyni się do
wzrostu świadomości
mieszkańców
i turystów, dotyczącej
walorów
przyrodniczych,
kulturowych
i turystycznych
Wnioski przygotowane
dzięki doradztwu przez
LGD
będą
lepiej
opracowane
oraz
w większym stopniu
będą
realizować
założone cele LSR.

posiadają doświadczenie w realizacji
projektów
dotyczących
promocji
i zachowania lokalnego dziedzictwa,
w tym produktów i usług lokalnych ,
co przyczyni się do prawidłowej
realizacji Celu szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu
wolnego przez mieszkańców i turystów
oraz wpłynie na osiągnięcie Celu
ogólnego I: Rewitalizacja społeczna
Operacje
o
szerokim
zasięgu
oddziaływania przyczynią się do
realizacji Celu szczegółowego I.1
Polepszenie warunków spędzania czasu
wolnego przez mieszkańców i turystów
oraz wpłynie na osiągnięcie Celu
ogólnego I: Rewitalizacja społeczna

1.Dwóch i więcej projektów
– 10 PKT
2. Jednego projektu – 5 PKT
3. Wnioskodawca nie
posiada doświadczenia
w realizacji projektów – 0
PKT

Operacja obejmie swym
zasięgiem:
1.Obszar LGD – 20 PKT
2.Gminę – 10 PKT
3.Miejscowość – 5 PKT

Wprowadzenie
tego
kryterium Wnioskodawca korzystał
przyczyni się do realizacji i lepszego z doradztwa LGD:
osiągnięcia wszystkich celów strategii
1. TAK – 10 PKT
2. NIE – 0 PKT

2. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH;

PRZEDSIĘWZIĘCIE III: WSPARCIE INICJATYW KULTURALNO-EDUKACYJNYCH, W TYM W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH
(maksymalna liczba punktów- 50 PKT, minimalna liczba punktów – 25 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 kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

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

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

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

1.

2.

DEFINICJA
KRYTERIUM

PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZOWANEJ
OPERACJI
Ocenie podlega zakres Realizacja
operacji
realizowanej operacji
przyczyni się do wzrostu
świadomości ekologicznej
mieszkańców

WPŁYW PLANOWANEJ
OPERACJI NA OSIĄGNIECIE
ZAKŁADANYCH CELÓW LSR

Operacje
edukacyjne,
dotyczące
zagadnień
z
obszaru
ochrony
środowiska,
ekologii
i
zmian
klimatycznych
pozwolą
na
zminimalizowanie
słabych
stron,
wskazanych w analizie SWOT, a tym
samym lepszej
realizacji
Celu
szczegółowego I.2. Wzrost aktywności
społeczności lokalnej i integracji
mieszkańców na rzecz inkluzji
społecznej oraz wpłynie na osiągnięcie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja
społeczna
operacji Operacje obejmujące swoim zakresem
Operacja
skierowana Ocenie podlega określenie Realizacja
docelowych przyczyni się do poprawy całą społeczność lokalną wraz
jest do różnych grup grup
Operacja
dotyczy
zagadnień z obszaru
ochrony
środowiska,
ekologii
i
zmian
klimatycznych

PUNKTACJA

Operacja dotyczy zagadnień
z obszaru ochrony
środowiska, ekologii lub
zmian klimatycznych:
TAK – 10 PKT
NIE – 0 PKT

Wśród grup docelowych
operacji znajdują się osoby

3.

4.

operacji,
społecznych, w tym grup planowanej
w szczególności podejście
defaworyzowanych
do grup wykluczonych
i defaworyzowanych

edukacji całej społeczności
lokalnej
oraz
pomoże
w
integracji
osób
wykluczonych społecznie

Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji
projektów
dotyczących
integracji i aktywizacji
mieszkańców
oraz
ubiegających
się
o
dofinansowanie zewnętrzne

Posiadanie
przez
wnioskodawcę
doświadczenia w realizacji
projektów o podobnym
charakterze, przyczyni się
do prawidłowej realizacji
projektu bez ryzyka zwrotu
środków
finansowych,
a tym samym lepszej
realizacji LSR

podlega
Operacja ma charakter Ocenie
innowacyjność
operacji,
innowacyjny
polegająca na:
realizacji
nowego,
niestosowanego dotychczas
na obszarze LGD podejścia
do inicjatyw kulturalnych
i
edukacyjnych
mieszkańców;
- wytworzenia nowej usługi
lub produktu,
-zastosowaniu
nowych
sposobów organizacji;
-nowatorskim
wykorzystaniu
zasobów
lokalnych;
-wykorzystaniu

Realizacja
operacji
o
charakterze
innowacyjnym przyczyni
się
do
prawidłowej
realizacji LSR, pozwoli na
wybór
operacji,
które
w
sposób
atrakcyjny
i
z
wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań
będą
edukować
mieszkańców w różnych
dziedzinach

Wnioskodawca posiada
doświadczenie
w realizacji projektów
o
charakterze
podobnym do operacji,
którą
zamierza
realizować

z
grupami
defaworyzowanymi
pozwolą
na
realizację
Celu
szczegółowego I.2. Wzrost aktywności
społeczności lokalnej i integracji
mieszkańców na rzecz inkluzji
społecznej oraz wpłynie na osiągnięcie
Celu ogólnego I:
Rewitalizacja
społeczna
Do finansowania wybierane będą
projekty,
których
wnioskodawcy
posiadają doświadczenie w realizacji
projektów dotyczących integracji
i aktywizacji społeczności lokalnej,
co przyczyni się do prawidłowej
realizacji Celu szczegółowego I.2.
Wzrost
aktywności
społeczności
lokalnej i integracji mieszkańców na
rzecz inkluzji społecznej oraz wpłynie
na osiągnięcie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja społeczna
Operacje innowacyjne przyczynią się
do realizacji Celu szczegółowego I.2.
Wzrost
aktywności
społeczności
lokalnej i integracji mieszkańców na
rzecz inkluzji społecznej oraz wpłynie
na
osiągnięcie Celu ogólnego I:
Rewitalizacja społeczna

z grup defaworyzowanych,
wskazanych w LSR:
TAK – 10 PKT
NIE – 0 PKT

Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji:
1.Dwóch i więcej projektów –
10 PKT
2. Jednego projektu – 5 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada
doświadczenia w realizacji
projektów – 0 PKT
Operacja jest innowacyjna:
1.W skali ponadlokalnej
(obszar LGD) – 10 PKT
2. W skali lokalnej – 5 PKT
3. Operacja nie jest
innowacyjna – 0 PKT

5.

Wysokość
własnego

wkładu

nowoczesnych
technik
informacyjnokomunikacyjnych
Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca
zamierza
realizować
operację
również
ze
środków
własnych

Współfinansowanie
Wprowadzenie
tego
kryterium
operacji
z
udziałem przyczyni się do realizacji i lepszego
środków
własnych osiągnięcia wszystkich celów strategii
beneficjenta, pozwoli na
dofinansowanie większej
liczby projektów w ramach
LSR

Wnioskodawca gwarantuje
wniesienie finansowego
wkładu własnego na
poziomie:
1.powyżej 10 % - 10 PKT
2. do 10 % włącznie-5 PKT
3. 0 % - 0 PKT

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- 100 PKT minimalna liczba punktów –50 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 Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza
z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
odrzucenie wniosku)

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

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

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
KRYTERIUM

1.

2.

3.

Zakres operacji dotyczy
tworzenia lub rozwoju
produktów lub usług
opartych na lokalnych
zasobach

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

DEFINICJA KRYTERIUM

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

Ocenie
podlega
zakres
realizacji
operacji
z uwzględnieniem rozwiązań
ekologicznych

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

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

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
Operacje
stosujące
rozwiązania
korzystne dla środowiska naturalnego
przyczynią
się
do
osiągnięcia
wszystkich
celów
LSR,
a
w
szczególności
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
Operacje innowacyjne przyczynią się
do realizacji Celu szczegółowego II.1.
Wspieranie podejmowania
i rozwoju działalności gospodarczej,
w tym agroturystyki i turystyki

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
Operacja zakłada
zastosowanie rozwiązań
korzystnych dla
środowiska naturalnego:
1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

Operacja jest
innowacyjna:
1.W skali ponadlokalnej
(obszar LGD) – 10 PKT

4.

5 a.

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
Zakres
operacji Ocenie podlega, czy zakres
przewiduje
generuje nowe miejsca operacji
pracy
–
zakłada utworzenie miejsc pracy
utworzenie miejsc pracy
w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne

Wnioskodawca posiada
doświadczenie
w realizacji projektów
o
charakterze
podobnym do operacji,
którą
zamierza

Ocenie
podlega
doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji
projektów
dotyczących
promocji
i
zachowania
lokalnego
dziedzictwa,

LGD.

wiejskiej oraz Celu ogólnego II
2. W skali lokalnej – 5
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze PKT
LGD i branży rolno-spożywczej
3. Operacja nie jest
innowacyjna – 0 PKT

Realizacja
operacji
zwiększy
poziom
zatrudnienia na obszarze
LGD, powstaną nowe
firmy,
zatrudniające
pracowników

Rozwój lokalnego rynku pracy
przyczyni się do osiągnięcia celów
LSR w zakresie gospodarki i wpłynie
na konkurencyjność obszaru oraz
przyczyni się do realizacji Celu
szczegółowego
II.1.
Wspieranie
podejmowania i rozwoju działalności
gospodarczej, w tym agroturystyki
i turystyki wiejskiej oraz
Celu
ogólnego IIRozwój przedsiębiorczości
na obszarze LGD i branży rolnospożywczej
Do finansowania wybierane będą
projekty,
których
wnioskodawcy
posiadają doświadczenie w realizacji
projektów
dotyczących
promocji
i zachowania lokalnego dziedzictwa,
w tym produktów i usług lokalnych ,

Posiadanie
przez
wnioskodawcę
doświadczenia
w realizacji projektów
o podobnym charakterze,
przyczyni
się
do

Operacja zakłada
utworzenie:
1. Trzech i więcej miejsc
pracy – 20 PKT
2. Dwóch miejsc pracy10 PKT
3. Jednego miejsca pracy5 PKT
4. Żadnego miejsca pracy
– 0 PKT
Wnioskodawca posiada
doświadczenie
w realizacji:
1.Dwóch i więcej
projektów – 10 PKT

realizować (Rozwijanie w tym produktów i usług
lokalnych oraz ubiegających
działalności
się
o
dofinansowanie
gospodarczej)
zewnętrzne

5 b.

6 a.

Wnioskodawca posiada:
- doświadczenie
- kwalifikacje
- zasoby
zgodne
z
zakresem
operacji (Podejmowanie
działalności
gospodarczej)

Wysokość
wkładu
własnego (Rozwijanie
działalności
gospodarczej)

Ocenie
podlega
czy
wnioskodawca
posiada
doświadczenie, kwalifikacje
i zasoby niezbędne przy
podejmowaniu działalności
gospodarczej
o
danym
charakterze

Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca
zamierza
realizować operację również
ze środków własnych.
Zastosowanie
tego
kryterium wpłynie na
zwiększenie
liczby
składanych
projektów,
co w efekcie zapewni
większy
zasięg
oddziaływania
LSR.
Kryterium to przyczyni się
do
możliwości
rozdzielenia posiadanych
środków finansowanych na
większą liczbę operacji,

prawidłowej
projektu
bez
zwrotu
finansowych,
samym lepszej
LSR

realizacji
ryzyka
środków
a
tym
realizacji

Posiadane
przez
wnioskodawcę
doświadczenie,
kwalifikacje i zasoby
przyczynią
się
do
prawidłowej
realizacji
projektu
bez
ryzyka
zwrotu
środków
finansowych,
a
tym
samym lepszej realizacji
LSR
Współfinansowanie
operacji
z
udziałem
środków
własnych
beneficjenta, pozwoli na
dofinansowanie większej
liczby
projektów
w ramach LSR

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

2. Jednego projektu – 5
PKT
3. Wnioskodawca nie
posiada doświadczenia
w realizacji projektów – 0
PKT
Wnioskodawca
dysponuje:
1. Dwoma i więcej
czynnikami – 10 pkt
2. Jednym czynnikiem –
5 pkt
3. Wnioskodawca nie
dysponuje żadnym
z czynników – 0 pkt
Wnioskodawca
gwarantuje wniesienie
finansowego
wkładu
własnego na poziomie:
1.Więcej niż 10 %
powyżej
wkładu
minimalnego – 10 PKT
2. Do 10% włącznie
powyżej
wkładu
minimalnego- 5 PKT
3. Wkład własny równy
minimalnemu – 0 PKT

a tym samym wsparcie
większej
liczby
beneficjentów w ramach
działania.
6 b.

7.

8.

Operacje obejmujące swoim zakresem
całą społeczność lokalną wraz
z
grupami
defaworyzowanymi
pozwolą
na
realizację
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
Informowanie
Wprowadzenie
tego
kryterium
o pochodzeniu wparcia przyczyni się do realizacji i lepszego
wpłynie
na
szerszą osiągnięcia wszystkich celów strategii
rozpoznawalność
LGD
jako
instytucji
wdrażającej LSR

Wnioskodawca należy:

Wnioski
przygotowane Wprowadzenie
tego
kryterium
dzięki doradztwu przez przyczyni się do realizacji i lepszego
LGD
będą
lepiej osiągnięcia wszystkich celów strategii
opracowane
oraz
w większym stopniu będą
realizować założone cele
LSR.

Wnioskodawca korzystał
z doradztwa LGD:

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

Ocenie
podlega
czy Realizacja
operacji
wnioskodawca należy do przyczyni
się
do
grup
zaspokojenia potrzeb osób
defaworyzowanych
z
grup
określonych w LSR
defaworyzowanych

W budżecie zadania
zaplanowano min 0,5 %
środków na działania
informujące
o przyznaniu wsparcia
przez LGD w ramach
LSR
Wniosek został złożony
w wyniku udzielonego
przez LGD doradztwa
w biurze

Ocenie
podlega
czy
wnioskodawca w ramach
realizacji
operacji
zabezpieczył w budżecie
środki
na
działania
informujące o pochodzeniu
wsparcia
Ocenie
podlega,
czy
wnioskodawca
przed
złożeniem
wniosku
o
przyznanie
pomocy
i ubiegając się o pomoc
skorzystał
z
doradztwa
prowadzonego przez LGD

Do 2 i więcej grup
defaryzowanych – 10
PKT
Do 1 grupy – 5 PKT
Nie należy do żadnej
z grup
defaworyzowanych –
0 PKT
W budżecie zadania
zaplanowano takie
działania:
1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

1.TAK – 10 PKT
2.NIE – 0 PKT

