KRYTERIA WYBORU OPERACJI
WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW
III. Kryteria wyboru stosowane dla operacji dużych, powyżej 50 tys. zł, nie dotyczących
przedsiębiorczości
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Nazwa kryterium i opis

Operacja
stwarza
możliwość
aktywizacji
ludzi
młodych
i/lub
seniorów – 2 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Operacja jest wdrażana w 2
miejscowościach lub jej
efekty oddziałują na co
najmniej 2 miejscowości –
2 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Operacja stwarza warunki
do prowadzenia działań
służących aktywizacji osób
z grup defaworyzowanych,
wskazanych w LSR – 2 pkt
Pozostałe operacje – 0 pkt

Wnioskodawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania
na obszarze LGD lub w
przypadku gmin, jeżeli jej
obszar
jest
obszarem
wiejskim objętym LSR, w
ramach której zamierza
realizować operację – 5 pkt
Wnioskodawca ma
siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terenem
LGD – 0 pkt

Opis

Maksymalna
liczba
punktów

Punktacja

Adekwatność do
analizy SWOT

0 lub 2 pkt

Niewielkie
zaangażowanie
młodzieży w życie
społeczne,
niewystarczająca
infrastruktura
społeczna, w tym
infrastruktura
sportoworekreacyjnakulturalna

0 lub 2 pkt

Niewystarczająca
infrastruktura
społeczna, w tym
infrastruktura
sportoworekreacyjnakulturalna

2 pkt

0 lub 2 pkt

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

5 pkt

0 lub 5 pkt

Nie dotyczy

Preferuje się operacje, które
przyczynią się aktywizacji
ludzi młodych i/lub
seniorów
2 pkt

Preferuje się operacje, które
będą wdrażane w 2
miejscowościach lub jej
efekty będą oddziaływać na
co najmniej 2 miejscowości,
co przyczyni się do
polepszenia infrastruktury
społecznej istniejącej na
obszarze
Preferuje się operacje, które
stworzą warunki do
zaktywizowania osób z grup
defaworyzowanych, czyli
bezrobotne osoby młode do
30 roku życia, bezrobotne
kobiety, osoby długotrwale
bezrobotne, bezrobotne
osoby powyżej 50 roku
życia
Preferuje się
wnioskodawców mających
siedzibę lub
zamieszkujących na
obszarze LGD lub w
przypadku gmin, jeżeli jej
obszar jest obszarem
wiejskim objętym LSR, w
ramach której zamierza
realizować operację

2 pkt
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Wkład
własny
wnioskodawcy przekracza
o
co
najmniej
5%
intensywność
pomocy
określoną w LSR – 1 pkt
W pozostałych
przypadkach – 0 pkt

Preferuje się operacje, które
zakładają większy wkład
własny niż określony w
LSR, co pozwoli na
finansowanie większej
liczby operacji

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
wnioskodawców, którzy
korzystali z doradztwa
oferowanego przez LGD
(doradztwo indywidualne w
Biurze lub u doradcy
gminnego, udział w
szkoleniach), co wpłynie na
podwyższenie jakości
składanych wniosków

1 pkt

0 lub 1 pkt

Nie dotyczy

2 pkt

0 lub1 lub 2
pkt

Nie dotyczy

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W RAMACH OCENY

14

KRYTERIUM MINIMUM PUNKTOWEGO

5

