„Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości”

L.p.

1

Kryterium

Priorytetowe grupy docelowe
beneficjentów - maksymalnie
punkty

Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium

Operacja przewiduje wsparcie osób ze zdefiniowanych grup
defaworyzowanych w tym:
-osób bezrobotnych
-osób młodych do 34 roku życia,
- kobiet samotnie wychowujących dzieci
Kryterium spełnione gdy na poniższe pytanie udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
1. Wnioskodawca planujący uruchomić działalność załączył dokument
potwierdzający przynależność do grupy defaworyzowanej
lub
2. Wnioskodawca jako przedsiębiorca planujący rozszerzyć działalność
gospodarczą zawarł we wniosku informację o
zatrudnieniu na nowoutworzone miejsce pracy osoby z grupy
defaworyzowanej lub
3. Wnioskodawca jako przedsiębiorca planujący rozszerzyć

Uzasadnienie

Zaspokojenie potrzeb
grup
defaworyzowanych
wskazanych w LSR ze
względu na dostęp do
rynku pracy

działalność gospodarczą należy do grupy:
- osób młodych do 34 roku życia

Źrodło danych

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach

Rodzaj dokumentów
potwierdzających
spełnienie kryterium

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte
we wniosku i
załącznikach

10 punktów
Za każdą dodatkową grupę; 3 pkty

2

Tworzenie nowych miejsc
pracy *
dot. firm rozwijających
działalność gospodarczą

Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 punktów
Preferowane są te operacje, które przewidują utworzenie większej
liczby miejsc pracy niż wymagane minimum.
Kryterium spełnione gdy w złożonym wniosku o dofinansowanie
zaplanowano co najmniej dwa miejsca pracy w tym jedno wymagane-

Kryterium istotne z
punktu
rozwoju
gospodarczego

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.

Spełnienie kryterium:
15 pkt.
Niespełnienie
kryterium-0 pkt

15 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

obszaru LSR
Tworzenie miejsca
pracy należy traktować
jako tworzenie pełnego
etatu

Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach

Maksymalna ilość
punktów -15 pkt

3

Innowacyjność

Kryterium preferuje operacje nowatorskie, niestandardowe, o
eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do
lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się do pozytywnych zmian
na obszarze LGD.
- innowacyjność oceniana w odniesieniu do obszaru LGD /
zastosowanie po raz pierwszy opracowanych przez beneficjenta
rozwiązań lub pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych
obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD/ w
zakresie:
- nowatorskiego sposobu wykorzystania zasobów lokalnych i/lub
- rozwoju nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenia potrzeb,
które były pomijane w dotychczasowych działaniach i/lub
- modernizacji tradycyjnych form technologii i/lub
- rozwoju nowych funkcji obszaru i/lub
- nowego sposobu angażowania społeczności lokalnej w rozwój i/lub
- nowych rozwiązań organizacyjnych i/lub
- zastosowania nowych technik marketingowych i/lub
- produktu i/lub - procesu i/lub
- usługi i/lub
- maszyn lub urządzeń i/lub
- zastosowanej technologii /lub
- organizacji pracy,
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym
: innowacyjność na poziomie gminy lub złożona została deklaracja
umieszczenia oferty firmy na vortalu biznesowym www.lcoi.pl 2 pkty
lub
: innowacyjność na poziomie obszaru LGD 5 pkty

Kryterium
podyktowane
dążeniem LGD do jak
największego
propagowania
działań innowacyjnych.
Stanowi uzasadnienie
realizacji operacji w
ramach LSR

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i załącznikach.

Wymagane
uzasadnienie kryterium
przez każdego z
członków Rady.

Spełnienie kryterium
na
poziomie minimalnym
- 2 pkt.
lub
Spełnienie kryterium
na
poziomie
maksymalnym - 5 pkt.

Maksymalna ilość
punktów 5 pktów

Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

4

Zastosowanie rozwiązań
proekologicznych, w zakresie
ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania zmianom

Preferowane operacje, w których przewidziano zastosowanie
rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Kryterium spełnione - jeżeli beneficjent we wniosku o

Kryterium preferuje
operacje, które w
swoich celach lub
działalności

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.

Spełnienie kryterium 5 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.

klimatycznym

dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) zamieścił informację
o planowanych rozwiązaniach w zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym 5 punktów
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 punktów

Operacja , w której wkład
własny wnioskodawcy
przekracza intensywność
pomocy
*dot. firm rozwijających
działalność

Preferowane operacje, w których przewidziano wkład własny
wnioskodawcy na poziomie przekraczającym intensywność pomocy
Kryterium spełnione - jeżeli beneficjent we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) zamieścił informację
o wysokości wkładu własnego przewyższającego intensywność
pomocy 2 punkty
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 punktów

6.

Operacja , której podstawę
stanowić będą lokalne
produkty rolne
* dot. podmiotów
zakładających działalność

Preferowane operacje, której podstawę stanowić będą lokalne
produkty rolne
Kryterium spełnione - jeżeli beneficjent we wniosku o dofinansowanie
(z uwzględnieniem załączników) zamieścił informację które dotyczącą
operacji opartą na lokalnych produktach rolnych 3 pkty
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 punktów

7.

Operacja zw. z rozwojem i

Preferowane operacje, które dotyczą rozwoju i tworzenia nowych

5.

bezpośrednio
przyczynią się
do ochrony środowiska
lub
klimatu lub pośrednio
uwzględnia
technologie
wpływające
na
oszczędność energii lub
ograniczenie
emisji szkodliwych
substancji).
To kryterium
wymaga uzasadnienia
przez
każdego
z
członków Rady.

Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach.

Kryterium preferuje
Operacje, w których
przewidziano wkład
własny na poziomie
przekraczającym
intensywność pomocy.

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach.

Spełnienie kryterium 2 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów - 2

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach

Spełnienie kryterium 3 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów - 3

Informacje zawarte we

Spełnienie kryterium -

Kryterium preferuje
operacje, której
podstawę stanowić
będą lokalne produkty
rolne
*Lokalny
produkt
rolny-wytwarzany na
obszarze
objętym
Lokalną
Strategią
Rozwoju
Kryterium preferuje

Maksymalna ilość
punktów - 5

tworzeniem nowych
produktów turystycznych w
oparciu o innowacyjne
pomysły, lokalne tradycje w
tym kulinarne oraz lokalne
zasoby
*dot. firm z sektora
turystycznego
**kwota dofinansowania max
25 tys. zł

8.

9

Wnioskowana kwota pomocy
nie przekracza 200 tys. zł
*dot. firm rozwijających
działalność

Korzystanie ze szkoleń
(spotkań informacyjnych)
i/lub z doradztwa
indywidualnego oferowanego
i realizowanego przez LGD

produktów turystycznych w oparciu o innowacyjne pomysły, lokalne
tradycje w tym kulinarne oraz lokalne zasoby
Kryterium spełnione - jeżeli beneficjent we wniosku o
dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) zamieścił informację
które dotyczącą operacji w zakresie rozwoju i tworzenia nowych
produktów turystycznych w oparciu o innowacyjne pomysły, lokalne
tradycje w tym kulinarne oraz lokalne zasoby pomocy 5 punkty
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 punktów
Premiowane są operacje o niższej kwocie pomocy ze względu na
ograniczone środki finansowe na wdrażanie LSR.
Kryterium spełnione
jest gdy na poniższe pytanie udzielono
odpowiedzi twierdzącej:
1. Wysokość wnioskowanej pomocy jest większa niż 100 000,00 zł ale
mniejsza niż 200 000,00 zł 15 punktów
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
minimalnym 0 punktów
Preferuje się projekty Wnioskodawców korzystających z oferty
doradztwa indywidualnego oraz szkoleń (spotkań informacyjnych)
prowadzonych przez LGD.
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym gdy na jeden z
poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Wnioskodawca korzystał ze szkoleń organizowanych przez Lokalną
Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej lub,
2.Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniach informacyjnych
organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej lub,
3. Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego
przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.
2 punkty
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym - gdy zostały
przyznane punkty za spełnienie kryterium na poziomie
minimalnym oraz udzielono odpowiedzi twierdzącej na wszystkie
poniższe pytania:
1. Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub uczestniczył w spotkaniach

operacje, które dotyczą
rozwoju i tworzenia
nowych produktów
turystycznych w
oparciu o innowacyjne
pomysły, lokalne
tradycje w tym
kulinarne oraz lokalne
zasoby

wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach.

Kryterium
podyktowane
ograniczonymi
środkami dostępnymi
na wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i załącznikach

Dążenie do jak
największego udziału
społeczeństwa w
działaniach
podejmowanych na
rzecz obszaru LGD

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach.

5 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów - 5

Spełnienie kryterium 15 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów - 15
Spełnienie kryterium
na
poziomie minimalnym
- 2 pkt.
lub
Spełnienie kryterium
na
poziomie
maksymalnym - 5 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów - 5

informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi
Kraśnickiej
2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego
przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Wokół Ziemi
Kraśnickiej.
5 punktów
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
minimalnym. - 0 punktów

10.

Zaplanowane działania
informacyjne
i promocyjne o źródłach
finansowania

W operacji zaplanowano działania informacyjne oraz promocyjne o
źródłach finansowania operacji, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym gdy na jeden z
poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o
umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy
informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i
informację o LGD lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent
zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej
operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD lub,
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent
zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej
operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o
LGD 2 punkty
Kryterium spełnione na poziomie średnim - gdy udzielono
odpowiedzi twierdzącej na dwa z poniższych pytań:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o
umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy
informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i
informację o LGD lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent
zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej
operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD lub,
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent
zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej

Spełnienie kryterium
na poziomie
minimalnym - 2 pkt.
lub

Kryterium
podyktowane
dążeniem LGD do
wzrostu
rozpoznawalności na
obszarze wdrażania
Lokalnej Strategii
Rozwoju

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach.

Spełnienie kryterium
na poziomie średnim 5 pkt.
lub
Spełnienie kryterium
na poziomie
maksymalnym – 10
pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów - 10

operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o
LGD 5 punkty
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym - gdy udzielono
odpowiedzi twierdzącej na wszystkie z poniższych pytań:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o
umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy
informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i
informację o LGD lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent
zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej
operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD lub,
3. W opisie
projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zaplanował
rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej operacji na
materiałach powielanych zawierające logo i informację o LGD lub,
10 punktów

11

Kompletność wniosku w
zakresie
Obowiązkowych załączników

Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
minimalnym. - 0 punktów
Preferowane będą wnioski na operacje, zawierające wszystkie lub co
najmniej połowę obowiązkowych (deklarowanych) załączników do
wniosku o wsparcie. Kryterium spełnione na poziomie minimalnym
gdy na wszystkie
z poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono co najmniej 25% wymaganych załączników;
2. Do wniosku dołączono mniej niż 50% wymaganych załączników;
5 punktów
Kryterium spełnione na poziomie średnim gdy na wszystkie z
poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono co najmniej 50% wymaganych załączników;
2. Do wniosku dołączono mniej niż 100% wymaganych załączników;
17 punktów
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym gdy na poniższe
pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono 100% wymaganych załączników;

Spełnienie kryterium
na poziomie
minimalnym - 5 pkt.
lub
Kryterium
podyktowane
skróceniem
czasu
oceny
formalnej wniosków o
dofinansowanie.

Wniosek i załączniki.

Spełnienie kryterium
na poziomie średnim 17 pkt.
lub
Spełnienie kryterium
na poziomie
maksymalnym - 20 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.

12

Czas realizacji operacji krótszy
niż 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy

20 punktów
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
minimalnym- 0 punktów
Preferencje operacji o krótszym okresie realizacji projektu.
Kryterium zostanie spełnione gdy z opisu wniosku wynika, że czas
realizacji projektu jest krótszy lub równy 12 miesięcy;
5 punkty
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
minimalnym.
- 0 punktów

Maksymalna ilość
punktów - 20

Kryterium
podyktowane
dążeniem
do
skutecznej i
efektywnej realizacji
założonych
wskaźników wdrażania
LSR

Informacje zawarte we
wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte we
wniosku i
załącznikach

Spełnienie kryterium
- 5 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów - 5

