KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR NA LATA 2016-2022 DLA:
1) OSÓB FIZYCZNYCH PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ;

KRYTERIA MERYTORYCZNE – LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Lp.

Nazwa kryterium

Punkty za spełnienie

Siatka oceny

uwagi

Waga

kryteriów od do
1.

2.

Utworzone miejsca pracy

Operacja jest innowacyjna lub
wspiera innowacje.

Od 0 do 3

Od 0 do 3 pkt

Operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy
– 1 pkt
Operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy –
2 pkt
Operacja zakłada utworzenie 3 miejsc pracy
lub więcej – 3 pkt

Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt
Operacja jest innowacyjna dla 1 gminy - 1 pkt
Operacja jest innowacyjna dla co najmniej 3
gmin – 2 pkt
Operacja jest innowacyjna dla co najmniej 6
gmin – 3 pkt

5
Preferuje się operacje zakładające
utworzenie więcej miejsc pracy niż
wymagane minimum 1 etatu.
Do etatów wliczane jest
samozatrudnienie.
*Definicja samozatrudnienia jest
określona przez MRiRW.
Informacja musi być zawarta w
biznesplanie.
Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie
nowego na danym obszarze lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego sposobu
wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących lokalnych zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych
czy społecznych

5

Ilość
przyznanych
punktów

3.

Wielkość miejscowości w
której realizowana jest
operacja

Od 0 do 4 pkt

Operacja realizowana jest w miejscowości
powyżej 15 tyś mieszkańców – 0 pkt

Preferowane są operacje realizowane na
terenach poniżej 5 tys. Mieszkańców na
podstawie danych GUS

3

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w
ramach tego kryterium wynosi 2 punkty i
preferuje grupy defaworyzowane.

5

Kryterium preferuje operacje, realizowane
przez Wnioskodawców, którzy w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie
pomocy korzystali ze szkoleń lub doradztwa
oferowanego przez LGD.
Informacja na podstawie kart doradztwa
Preferuje się operacje wykorzystujące
jednocześnie wszystkie wymienione zasoby
lokalne

5

Preferowane są operacji zakładające wkład
własny na poziomie większym niż zakładane
minimum o co najmniej 10%.

3

Operacja realizowana jest w miejscowości
powyżej 10 tyś do 15 tyś mieszkańców –1 pkt
Operacja realizowana jest w miejscowości
powyżej 5 do 10 tyś mieszkańców – 2 pkt
Operacja realizowana jest w miejscowości do 5
tyś mieszkańców – 4 pkt
Wnioskodawca zalicza się do jednej z grup
defaworyzowanych (młodzież do 30 roku życia,
osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia)
– 2 pkt
Pozostali wnioskodawcy – 0 pkt
Wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy
wsparcia w zakresie przygotowania wniosku- 0
pkt
Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń lub
doradztwa indywidualnego – 2 pkt

4.

Status wnioskodawcy

Od 0 do 2 pkt

5.

Korzystanie ze wsparcia
oferowanego przez LGD w
zakresie przygotowania
wniosku

Od 0 do 2 pkt

6.

Wykorzystanie zasobów
lokalnych:

ludzkich,

przyrodniczych,

kulturowych

Od 0 do 3

Operacja nie wykorzystuje żadnych zasobów
lokalnych - 0 pkt
Operacja wykorzystuje 1 z wymienionych
zasobów lokalnych – 1 pkt
Operacja wykorzystuje 2 z wymienionych
zasobów lokalnych – 2 pkt
Operacja wykorzystuje 3 z wymienionych
zasobów lokalnych – 3 pkt

7.

Wkład własny

Od 0 do 3 pkt

Operacja zakłada minimalny wkład własny – 0
pkt
Operacja zakłada wkład własny wyższy o co
najmniej 10% niż wymagane minimum – 1 pkt
Operacja zakłada wkład własny wyższy o co
najmniej 20% niż wymagane minimum – 3 pkt

3

8.

W ramach operacji stosowane
są rozwiązania sprzyjające
ochronie środowiska lub
klimatu

Od 0 do 4 pkt

Działalność nie uwzględnia zastosowania
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu – 0 pkt
Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu –
4 pkt

Kryterium preferuje operacje, które w
swoich celach lub działalności bezpośrednio
przyczynią się do ochrony środowiska lub
klimatu.
Informacja musi być zawarta w biznesplanie

2

9.

Czas realizacji operacji

Od 0 do 3

Operacja będzie trwała powyżej 24 m-cy - 0 pkt
Operacja nie będzie trwała dłużej niż 18 m-cy – 1
pkt
Operacja nie będzie trwała dłużej niż 12 m-cy – 2
pkt
Operacja nie będzie trwał dłużej niż 6 m-cy – 3
pkt

Preferuje się operacje trwające krócej niż 6
m-cy

2

10.

Operacja przyczynia się do
rozwoju przetwórstwa
rekreacji lub turystyki na
terenie LGD „Polesie”

Od 0 do 2

W ramach operacji nie jest planowane
założenie/rozwój działalności w dziedzinie
przetwórstwa/turystyki, rekreacji - 0 pkt
W ramach operacji jest planowane
założenie/rozwój działalności w dziedzinie
przetwórstwa/turystyki, rekreacji – 2 pkt

We wniosku o dofinansowanie powinny być
wskazane kody PKD wskazujące na
realizację operacji w określonej branży
przedsiębiorczości.

3

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej oceny: minimum 50%

