II. Kryteria wyboru operacji związanych z przedsiębiorczością – rozwój działalności gospodarczej

L.p.
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Nazwa kryterium

Opis

Wnioskodawca ma miejsce
oznaczone adresem, pod
którym wykonuje
działalność gospodarczą na
obszarze LGD – 5 pkt
Wnioskodawca ma miejsce
oznaczone adresem, pod
którym wykonuje
działalność gospodarczą
poza obszarem LGD – 0 pkt

Preferuje się
wnioskodawców
mających miejsce
oznaczone adresem, pod
którym wykonują
działalność gospodarczą
na obszarze LGD

Wnioskowana kwota
pomocy:
- od 25 000,00 zł do
100 000,00 zł – 10 pkt
- w pozostałych przypadkach
– 0 pkt
Utworzenie w wyniku
realizacji operacji:
- 1 miejsca pracy – 2 pkt
- 2 miejsc pracy – 4 pkt
- 3 i więcej miejsc pracy – 6
pkt
- w przypadku operacji nie
tworzących miejsc pracy
(dotacja do 25 000,00 zł na
inwestycje utrzymujące
miejsca pracy) – 2 pkt

Operacja ma innowacyjny
charakter, zgodnie z opisem
innowacji zawartym w LSR
– 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Preferuje się operacje,
których wysokość
wnioskowanej kwoty
pomocy wymaga
utworzenia miejsc pracy,
a także pozwoli na
dofinansowanie większej
liczby projektów
Preferuje się operacje, w
wyniku których zostanie
utworzona większa
liczba miejsc pracy, co
korzystnie wpłynie na
rozwój gospodarczy
obszaru

Preferuje się operacje
innowacyjne. 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

Maksymalna
liczba
punktów

Punktacja

Adekwatność do
analizy SWOT

5 pkt

0 lub 5 pkt

Nie dotyczy

10 pkt

0 lub 10 pkt

Nie dotyczy

6 pkt

2 lub 4 lub
6 pkt

Wysokie
bezrobocie na
obszarze LGD

0 lub 1 pkt

Nieliczne
przedsiębiorstwa
wykorzystujące
nowoczesne
technologie,

1 pkt
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Działalność, której dotyczy
operacja jest oparta o
wykorzystanie
lokalnych
zasobów
(ludzkich,
surowcowych, dziedzictwa
kulturowego, historycznego,
przyrodniczego) – 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Operacja
dotyczy
działalności
z
zakresu
przetwórstwa
produktów
żywnościowych pochodzenia
rolniczego lub wprowadzania
ich na rynek – 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Operacja
przewiduje
działania dotyczące ochrony
środowiska,
energii
odnawialnej
i
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym (co najmniej 5
% wartości operacji jest
przeznaczona na tego typu
działania) – 1 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt
Wnioskodawcą jest podmiot
działający statutowo na rzecz
poprawienia sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy
(podmiot
ekonomii
społecznej) – 3 pkt
Pozostali wnioskodawcy – 0
pkt

Ze względu na bogate
zasoby lokalne preferuje
się operacje, które oparte
są o wykorzystanie tych
zasobów (ludzkich,

1 pkt

0 lub 1 pkt

Bogate zasoby
lokalne LGD

1 pkt

0 lub 1 pkt

Niedostatek
przetwórstwa

0 lub 1 pkt

Wzrastająca
świadomość
ekologiczna,
dbałość o
środowisko, Niski
udział działań
proekologicznych
w inwestycjach na
obszarze LGD

0 lub 3 pkt

Wysokie
bezrobocie, w tym
niekorzystna
sytuacja grup
defaworyzowanych
na rynku pracy

surowcowych, dziedzictwa
kulturowego,
historycznego,
przyrodniczego)

Ze względu na
występujący na obszarze
niedostatek przetwórstwa
preferuje się operacje,
które dotyczą
działalności z zakresu
przetwórstwa produktów
żywnościowych
pochodzenia rolniczego
lub wprowadzania ich na
rynek. Kryterium uważa
się za spełnione, jeżeli
operacja objęta
wnioskiem o przyznanie
pomocy będzie
realizowana w ramach
kodu PKD właściwego
dla przetwórstwa
produktów
żywnościowych
pochodzenia rolniczego
lub wprowadzania ich na
rynek.
Preferuje się operacje,
które przeznaczają co
najmniej 5% całkowitej
wartości operacji na
działania związane z
ochroną środowiska,
energią odnawialną i
przeciwdziałaniu
zmianom klimatycznym
Preferuje się operacje,
których wnioskodawcą
jest podmiot ekonomii
społecznej

1 pkt

3 pkt
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Wnioskodawca rozwija
działalność gospodarczą w
zakresie turystyki wiejskiej
lub gastronomii lub
hotelarstwa – 1 pkt
Wnioskodawca nie rozwija
działalności gospodarczej w
zakresie turystyki wiejskiej
lub gastronomii lub
hotelarstwa – 0 pkt

Wkład
własny
wnioskodawcy przekracza o
co
najmniej
5%
intensywność
pomocy
określoną w LSR – 1 pkt
W pozostałych przypadkach
– 0 pkt
Wnioskodawca korzystał z
doradztwa (max 2 pkt):
- w Biurze LGD lub u
doradcy gminnego – 1 pkt
- udział w szkoleniu
organizowanym przez LGD,
skierowanym do
wnioskodawców,
dotyczącym warunków
naboru i udzielania wsparcia
– 1 pkt
Wnioskodawca nie korzystał
z doradztwa/szkoleń
organizowanych przez LGD
– 0 pkt

Preferuje się operacje
przyczyniające się do
rozwoju i integracji 3
branż: turystyki
wiejskiej, gastronomii i
hotelarstwa. Kryterium
uważa się za spełnione,
jeżeli operacja objęta
wnioskiem o przyznanie
pomocy będzie
realizowana w ramach
kodu PKD właściwego
dla turystyki wiejskiej
lub gastronomii lub
hotelarstwa
Preferuje się operacje,
które zakładają większy
wkład własny niż
określony w LSR, co
pozwoli na finansowanie
większej liczby operacji
Preferuje się
wnioskodawców, którzy
korzystali z doradztwa
oferowanego przez LGD
dedykowanego dla
danego naboru
(doradztwo
indywidualne w Biurze
lub u doradcy gminnego,
udział w szkoleniach), co
wpłynie na
podwyższenie jakości
składanych wniosków

1 pkt

0 lub 1 pkt

Mała liczba
podmiotów
turystyki wiejskiej,
rozwijający się
sektor usług

1 pkt

0 lub 1 pkt

Nie dotyczy

2 pkt

0 lub 1 lub
2 pkt

Nie dotyczy

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W RAMACH OCENY

32

KRYTERIUM MINIMUM PUNKTOWEGO
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