Załącznik do Uchwały nr ………….
Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
z dnia ……………….

Kryteria wyboru operacji własnych

Cel Szczegółowy

nr 1.1

Lp.

Wsparcie rozwoju gospodarczego
obszaru

nr 1.1.3

Kryteria dla przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie
Integracja branż mających kluczowe
znaczenie dla rozwoju obszaru:
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne,
kultura, rozrywka i rekreacja, handel
hurtowy i detaliczny

Liczba
punktów1

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od
udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez
operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w
ramach konkursu

0 lub 4

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od
udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu
(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez
operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do
osiągniecia w ramach konkursu

0 lub 4

3

W operacji przewidziano środki na działania informujące
o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

0 lub 2

4

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego

0 lub 2

5

Wnioskodawca spełnia 2 z 4 warunków:
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji,
2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji,
3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji
którą chce realizować

0 lub 2

Definicja / wyjaśnienie
kryterium
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika produktu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
Na podstawie wydzielonej pozycji
we wniosku o przyznanie pomocy
(tab. zestawienie rzeczowofinansowe operacji)
Intensywność pomocy
(% dofinansowania) wynikająca
z deklaracji wnioskodawcy we
wniosku o przyznanie pomocy
1 - Należy pokazać
doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą
zamierza realizować.
2- należy opisać wykształcenie
(poziom wykształcenia, nazwa
uczelni, kierunek, zdobyty tytuł
itp.), odbyte kursy i szkolenia
(ukończone kursy i szkolenia
mogące mieć wpływ na
planowane przedsięwzięcie, o
tematyce
ekonomicznej, marketingowej itp.,
jak i związane z branżą, w której
prowadzona będzie działalność)
lub doświadczenie zawodowe i
inne posiadane umiejętności
mające znaczenie w stosunku do
planowanej operacji.
3 - Należy wyszczególnić
majątek, który jest własnością

podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy lub będzie
używany na podstawie np. umów
najmu lub dzierżawy, związany z
realizacją operacji.
4 –Należy opisać zgodność
przedmiotu operacji z celem/ami
zawartymi w statucie lub opisać
działalność, którą wykonuje
podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy, bezpośrednio
związaną z planowaną do
realizacji operacją.
Weryfikacja warunków na
podstawie załączonych
dokumentów
Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów.
Dokumenty potwierdzające
zamieszkanie na obszarze
wiejskim objętym LSR–kopia
W celu potwierdzenia adresu
miejsca zamieszkania podmiotu należy przedstawić:
- pierwszą stronę zeznania
podatkowego za ostatni okres
rozliczeniowy (np. formularza
PIT-37), zawierającą adres
zamieszkania (kopia) wraz z:
-potwierdzeniem złożenia
zeznania w formie prezentaty
urzędu skarbowego – pieczęć,
albo urzędowym poświadczeniem
odbioru (UPO) generowanym w
przypadku złożenia zeznania
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność
podatkowego w formie
6
i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12
0 lub 2
elektronicznej (e-deklaracja)
miesięcy.
–wydruk z systemu e-Deklaracji
Ministerstwa Finansów, albo
zaświadczeniem z urzędu
skarbowego potwierdzającym fakt
złożenia zeznania –kopia;
albo
- wystawione na podmiot i jego
adres zamieszkania dokumenty
zobowiązaniowe np. decyzja w
sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości, rachunki lub
faktury za media, ścieki, odpady
komunalne.
Kopie ww. dokumentów mogą
być zanonimizowane w zakresie
danych zbędnych w procesie
weryfikacji, tj. danych innych niż
adres zamieszkania i dane
identyfikacyjne podmiotu
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 18.

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Lp.

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

nr 1.2.5

Kryteria dla przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie
Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa
kulturowego i naturalnego obszaru LGD
oraz określenie możliwości ich
wykorzystania

Liczba
punktów

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od
udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez
operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w
ramach konkursu

0 lub 4

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od
udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu
(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez
operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do
osiągniecia w ramach konkursu

0 lub 4

3

W operacji przewidziano środki na działania informujące
o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR

0 lub 2

4

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego

0 lub 2

5

Wnioskodawca spełnia 2 z 4 warunków
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji,
2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji,
3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji
którą chce realizować

0 lub 4

Definicja / wyjaśnienie
kryterium
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika produktu
operacji /
wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
Na podstawie wydzielonej
pozycji we wniosku o przyznanie
pomocy
(tab. zestawienie rzeczowofinansowe operacji)
Intensywność pomocy
(% dofinansowania) wynikająca
z deklaracji wnioskodawcy we
wniosku o przyznanie pomocy
1 - Należy pokazać
doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą
zamierza realizować.
2- należy opisać wykształcenie
(poziom wykształcenia, nazwa
uczelni, kierunek, zdobyty tytuł
itp.), odbyte kursy i szkolenia
(ukończone kursy i szkolenia
mogące mieć wpływ na
planowane przedsięwzięcie, o
tematyce
ekonomicznej, marketingowej
itp., jak i związane z branżą, w
której prowadzona będzie
działalność) lub doświadczenie
zawodowe i inne posiadane
umiejętności mające znaczenie w
stosunku do planowanej operacji.
3 - Należy wyszczególnić
majątek, który jest własnością
podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy lub będzie

używany na podstawie np. umów
najmu lub dzierżawy, związany z
realizacją operacji.
4 –Należy opisać zgodność
przedmiotu operacji z celem/ami
zawartymi w statucie lub opisać
działalność, którą wykonuje
podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy,
bezpośrednio związaną z
planowaną do realizacji operacją.
Weryfikacja warunków na
podstawie załączonych
dokumentów

6

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność
i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12
miesięcy.

0 lub 2

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 18.

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów.
Dokumenty potwierdzające
zamieszkanie na obszarze
wiejskim objętym LSR–kopia
W celu potwierdzenia adresu
miejsca zamieszkania podmiotu należy przedstawić:
- pierwszą stronę zeznania
podatkowego za ostatni okres
rozliczeniowy (np. formularza
PIT-37), zawierającą adres
zamieszkania (kopia) wraz z:
-potwierdzeniem złożenia
zeznania w formie prezentaty
urzędu skarbowego – pieczęć,
albo urzędowym
poświadczeniem odbioru
(UPO) generowanym w
przypadku złożenia zeznania
podatkowego w formie
elektronicznej (e-deklaracja)
–wydruk z systemu e-Deklaracji
Ministerstwa Finansów, albo
zaświadczeniem z urzędu
skarbowego potwierdzającym
fakt złożenia zeznania –kopia;
albo
- wystawione na podmiot i jego
adres zamieszkania dokumenty
zobowiązaniowe np. decyzja w
sprawie wymiaru podatku od
nieruchomości, rachunki lub
faktury za media, ścieki, odpady
komunalne.
Kopie ww. dokumentów mogą
być zanonimizowane w zakresie
danych zbędnych w procesie
weryfikacji, tj. danych innych niż
adres zamieszkania i dane
identyfikacyjne podmiotu

