„Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości”

L.p.

1

Kryterium

Priorytetowe grupy docelowe
beneficjentów

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 defaworyzowanych - max 19
pkt:
 15 pkt – Wnioskodawca wykaże, że przynależy do jednej z grup
defaworyzowanych
 17 pkt – Wnioskodawca wykaże, że przynależy do dwóch grup
defaworyzowanych
 19 pkt – Wnioskodawca wykaże, że przynależy do trzech grup
defaworyzowanych
lub
2.1 Wnioskodawca jako przedsiębiorca planujący rozszerzyć działalność
gospodarczą zawarł we wniosku informację o zatrudnieniu na pełny
etat na nowoutworzone miejsce pracy osoby z grupy defaworyzowanej
– 10 pkt
*Nie dotyczy operacji o kwocie dofinansowania max 25 tys. zł
lub/i

Uzasadnienie

Zaspokojenie potrzeb grup
defaworyzowanych
wskazanych w LSR ze
względu na dostęp do rynku
pracy
Osoba do 34 roku życia to
osoba, która w dniu złożenia
wniosku nie ukończyła 34 lat
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Źródło danych

Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte
we wniosku i
załącznikach.
Dodatkowo
wymagane jest
oświadczenie
Wnioskodawcy na
wzorze LGD.

Rodzaj dokumentów
potwierdzających
spełnienie kryterium

Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte
we wniosku i
załącznikach.
Dokumenty
niezbędne
do
potwierdzenia
spełnienia lokalnych
kryteriów wyboru w
tym przynależność do
grupy
defaworyzowanej:
-osoba bezrobotna;
zaświadczenie
z Urzędu Pracy o
statusie
bezrobotnego

2.2 Wnioskodawca jako przedsiębiorca planujący rozszerzyć
działalność gospodarczą należy do grupy- osób młodych do 34 roku
życia /w przypadku podmiotów, gdzie jest kilku wspólników - każdy z
nich należy do grupy osób młodych do 34 roku życia/ - 3 pkt
W przypadku rozszerzania działalności gospodarczej maksymalnie
można uzyskać 13 pktów (spełnienie pkt. 2.1 i 2.2 kryterium)
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 pkt.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

-osoba młoda do 34
roku życia- dowód
osobisty
-kobieta
samotnie
wychowująca dziecko
–
dokumenty
z
Urzędów Gminnych
np. zaświadczenie z
ośrodka
pomocy
społecznej, urzędów
miejskich, np. odpisy
aktów
z Urzędu
Stanu Cywilnego np.
małżeństwa,
bądź
wojewódzkich,
np.
orzeczeń sądowych
bądź
innych
dokumentów
jednoznacznie
wskazujących na fakt
przynależności do tej
grupy
defaworyzowanej
oraz o posiadaniu
dzieci.
UWAGA:
dokument w formie
oświadczenia
Wnioskodawcy nie
jest traktowany jako
potwierdzenie
przynależności
do
grupy
defaworyzowanej.
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Tworzenie nowych miejsc
pracy
*Nie dotyczy operacji o
kwocie dofinansowania max
25 tys. zł

Innowacyjność

Preferowane są te operacje, które przewidują utworzenie większej
liczby miejsc pracy (pełnych etatów) niż wymagane minimum.
Kryterium spełnione gdy w złożonym wniosku o dofinansowanie
zaplanowano co najmniej dwa miejsca pracy (pełnych etatów) w tym
jedno wymagane- 7 pkt.
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

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 2 pkt. lub

Kryterium istotne z punktu
rozwoju gospodarczego
obszaru LSR
Tworzenie miejsca pracy
należy traktować jako
tworzenie pełnego etatu

Kryterium podyktowane
dążeniem LGD do jak
największego propagowania
działań innowacyjnych.
Stanowi uzasadnienie
realizacji operacji w ramach
LSR
Wymagane uzasadnienie
kryterium przez każdego z
członków Rady.
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Informacje zawarte
we wniosku
o dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte
we wniosku i
załącznikach
Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte
we wniosku i
załącznikach.
Wnioskodawca jest
zobowiązany do
dokonania analizy
otoczenia firmy i
wykazania że
operacja planowana
do realizacji spełnia
warunki kryterium.
Dla uzasadnienia
kryterium wymagane
jest wskazanie
dokumentów
potwierdzających, że
zastosowane
rozwiązania w
ramach realizacji

Spełnienie kryterium:
7 pkt.
Niespełnienie
kryterium-0 pkt
Maksymalna ilość
punktów -7 pkt

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

Maksymalna ilość
punktów 5 pktów

: innowacyjność na poziomie obszaru LGD 5 pkt.

operacji mają taki
charakter (np. źródła
pisemne, literatura,
raporty, analizy lub
odnośniki do stron
www.) – na dowód
spełniania tego
kryterium w
przypadku braku
dostępności
informacji
potwierdzających
innowacyjność na
stronach
internetowych,
niezbędne jest
przedstawienie tych
informacji w formie
załącznika.
Dodatkowo
wymagane jest
oświadczenie
Wnioskodawcy na
wzorze LGD

Niespełnienie kryterium - 0 pkt.
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Zastosowanie rozwiązań
proekologicznych, w zakresie
ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym

Preferowane operacje, w których przewidziano zastosowanie
rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Kryterium spełnione - kryterium spełnione jeżeli zostaną zastosowane
inwestycyjne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub/i
przeciwdziałania
zmianom
klimatu.
Zastosowane
działania
inwestycyjne muszą obejmować nakład finansowy na te działania. – 5
pkt.

Kryterium preferuje
operacje,
w
których
przewidziano zastosowania
inwestycyjnych rozwiązań
proekologicznych, w zakresie
ochrony środowiska lub/i
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym.
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Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Dla uzasadnienia
kryterium wymagane
jest wskazanie jakie
dokumenty lub

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

Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 pkt.

To kryterium
wymaga uzasadnienia
przez każdego z oceniających
członków Rady.
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materiały
potwierdzają, że
zastosowane
rozwiązania w
ramach realizacji
operacji mają taki
charakter (np. źródła
pisemne, literatura,
raporty, analizy lub
odnośniki do stron
www.) - w przypadku
braku dostępności
informacji
potwierdzających
innowacyjność na
stronach
internetowych,
niezbędne jest
przedstawienie tych
informacji w formie
załącznika.
Powyższe kryterium
ma premiować
realizację operacji w
wyniku których
nastąpi jednoznaczna
poprawa stanu
środowiska
naturalnego..
Dla uzyskania
maksymalnej ilości
punktów (maks. 5 )
niezbędne jest

zastosowanie
inwestycyjnych
rozwiązań
sprzyjających
ochronie środowiska
lub/i
przeciwdziałania
zmianom klimatu.
Zastosowane
działania
inwestycyjne muszą
obejmować nakład
finansowy na te
działania.
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5.

Operacja , w której wkład
własny wnioskodawcy
przekracza intensywność
pomocy określoną w
poszczególnych programach
*dot. firm rozwijających
działalność
** dot. operacji o kwocie
dofinansowania max 25 tys. zł

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 pkt.
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 pkt.

Kryterium preferuje
Operacje, w których
przewidziano wkład własny
na poziomie
przekraczającym
intensywność pomocy.
Wskaźnik ten będzie liczony
w odniesieniu do
całkowitych kosztów
kwalifikowanych. Będzie on
ustalany indywidualnie dla
każdego złożonego wniosku.
Wkład własny rozumiemy
jako wkład finansowy.
Metodologia wyliczenia:

1)
wnioskowana kwota pomocy
całkowite koszty kwalifik. *100%

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

Spełnienie kryterium
- 3 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.

= intensywność pomocy (IP%)

2) 100% - IP% = wkład
własny % (WW)
Jeżeli WW% > IP%
kryterium zostanie
spełnione.

6.

Operacja , której podstawę
stanowić będą lokalne
produkty rolne

Preferowane operacje, której podstawę stanowić będą lokalne
produkty rolne

Kryterium preferuje
operacje, której podstawę
stanowić będą lokalne
produkty rolne
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* dot. podmiotów
zakładających działalność

7.

8.
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Operacja zw. z rozwojem i
tworzeniem nowych
produktów turystycznych w
oparciu o innowacyjne
pomysły, lokalne tradycje w
tym kulinarne oraz lokalne
zasoby
*dot. operacji o kwocie
dofinansowania max 25 tys. zł

Wnioskowana kwota pomocy
nie przekracza 139 295,00 zł.
*dot.
firm
rozwijających
działalność gospodarczą
** nie dotyczy operacji o
kwocie dofinansowania max
25 tys. zł

Korzystanie ze szkoleń
(spotkań informacyjnych)
i/lub z doradztwa

Kryterium spełnione - jeżeli beneficjent we wniosku o dofinansowanie
(z uwzględnieniem załączników) zamieścił opis wykorzystania
lokalnych produktów rolnych w planowanej operacji 3 pkt.
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 pkt.
Preferowane operacje, które dotyczą rozwoju i tworzenia nowych
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 pkt.
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.
- 0 pkt.
Preferowane są operacje o niższej kwocie pomocy ze względu na
wskaźniki określone w LSR.
Kryterium spełnione jest, gdy na poniższe pytanie udzielono
odpowiedzi twierdzącej:
- Czy wysokość wnioskowanej pomocy jest niższa bądź równa
139 295,00 zł ? – 15 pkt.

*Lokalny produkt rolnywytwarzany na obszarze
gmin
objętych
Lokalna
Grupą
Działania
Ziemi
Kraśnickiej

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

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

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

Kryterium podyktowane
ograniczonymi
środkami
dostępnymi na wdrażanie
LSR.

Kryterium nie spełnione - nie spełniono warunków określonych dla
kryterium - 0 pkt.

Preferuje się projekty Wnioskodawców korzystających z oferty
doradztwa indywidualnego oraz szkoleń (spotkań informacyjnych)
prowadzonych
przez
LGD
związanych
tematycznie
planowanym/ogłoszonym konkursem.

z

Dążenie do jak
największego udziału
społeczeństwa w
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Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte
we wniosku i
załącznikach

Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie

Maksymalna ilość
punktów - 3

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

Spełnienie kryterium
- 15 pkt.
Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów – 15 pkt.

Spełnienie kryterium
na
poziomie
minimalnym – 5 pkt.

indywidualnego oferowanego
i realizowanego przez LGD

10

Zaplanowane działania
informacyjne
i promocyjne o źródłach
finansowania

Kryterium spełnione na poziomie minimalnym, gdy na jeden z
poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub spotkań informacyjnych
organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego
przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.
2 pkt.
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym - gdy zostały
udzielone odpowiedzi twierdzące na wszystkie poniższe pytania:
1. Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub uczestniczył w spotkaniach
informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi
Kraśnickiej
2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego
przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.
5 pkt.
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
minimalnym. - 0 pkt.
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 we wniosku 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

działaniach podejmowanych
na rzecz obszaru LGD

Kryterium podyktowane
dążeniem LGD do wzrostu
rozpoznawalności na
obszarze wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju
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wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte
we wniosku i
załącznikach.
Spełnianie kryterium
weryfikowane na
podstawie list
obecności z udziału w
szkoleniu/spotkaniu
informacyjnym/dora
dztwie
indywidualnym.

Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie
wraz z załącznikami.
Wskazanie i
uzasadnienie zawarte
we wniosku i
załącznikach.
Dodatkowo
wymagane jest
oświadczenie
Wnioskodawcy na
wzorze LGD

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

Spełnienie kryterium
na poziomie
minimalnym - 2 pkt.
lub
Spełnienie kryterium
na poziomie średnim
- 5 pkt.
lub
Spełnienie kryterium
na poziomie
maksymalnym – 10
pkt.

LGD 2 pkt.
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
operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o
LGD 5 pkt.
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 ,
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 ,
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 pkt.
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
minimalnym. - 0 pkt.
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Niespełnienie
kryterium - 0 pkt.
Maksymalna ilość
punktów - 10

Preferowane będą wnioski na operacje, zawierające wszystkie lub co
Spełnienie kryterium
najmniej połowę obowiązkowych (deklarowanych) załączników do
na poziomie
wniosku o wsparcie. Kryterium spełnione na poziomie minimalnym gdy
minimalnym - 5 pkt.
na wszystkie
Wniosek i załączniki.
lub
z poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono co najmniej 25% wymaganych załączników;
Obowiązkowe jest
Spełnienie kryterium
2. Do wniosku dołączono mniej niż 50% wymaganych załączników;
zamieszczenie do
na poziomie średnim
5 pkt.
wniosków
- 17 pkt.
Kryterium spełnione na poziomie średnim gdy na wszystkie z Kryterium podyktowane
dodatkowych
lub
Kompletność wniosku w
poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:
skróceniem czasu oceny
oświadczeń na
11. zakresie
1. Do wniosku dołączono co najmniej 50% wymaganych załączników;
formalnej wniosków o
wzorach LGD Spełnienie kryterium
Obowiązkowych załączników
2. Do wniosku dołączono mniej niż 100% wymaganych załączników;
dofinansowanie.
wówczas, gdy dane
na poziomie
17 pkt.
oświadczenie nie
maksymalnym - 20
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym gdy na poniższe
dotyczy
pkt.
pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
Wnioskodawcy
1. Do wniosku dołączono 100% wymaganych załączników;
należy je załączyć i
Niespełnienie
20 pkt.
wpisać „nie dotyczy”.
kryterium - 0 pkt.
Kryterium niespełnione:
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
Maksymalna ilość
minimalnym- 0 pkt.
punktów - 20
1. Powyższe kryteria punktowane są na podstawie treści zawartych we wniosku oraz załącznikach. Jeżeli wyjaśnienia okażą się nieprecyzyjne, niewystarczające do właściwego i
jednoznacznego określenia, bądź zostaną przedstawione jako nierealne do realizacji lub będą niezgodne z rzeczywistością, wówczas spełnienie kryterium w danej operacji może
zostać uznane za niespełnione bądź spełnione w stopniu minimalnym.
2. Minimalna liczba punktów, którą trzeba uzyskać, aby projekt mógł był rekomendowany do udzielenia wsparcia:
- Podejmowanie działalności gospodarczej: 47,40 pkt
- Rozwijanie działalności gospodarczej : 52,20 pkt
- Rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki (dot. operacji o kwocie dofinansowania max 25 tys. zł) – 36 pkt.
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