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

Kryteria wyboru operacji
Cel Szczegółowy
nr 1.1

Lp.

1

2

Wsparcie rozwoju gospodarczego
obszaru

Przedsięwzięcie
nr 1.1.4

Kryteria dla przedsięwzięcia
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
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 osiągnięcia w ramach konkursu

Rozwój działalności gospodarczych

Liczba
punktów1

Definicja / wyjaśnienie kryterium

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia / środki
na konkurs) x 100%
≤ (wielkość wskaźnika produktu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia / środki
na konkurs) x 100%
≤ (wielkość wskaźnika rezultatu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%

3

Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne

0 lub 4

4

Operacja zakłada działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

5

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

0 lub 2

6

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

0 lub 2

Innowacyjność w skali co najmniej
1 gminy, z wykorzystaniem zasobów
zdefiniowanych na obszarze.
Innowacyjność może mieć charakter
produktowy, procesowy, usługowy
bądź technologiczny.
Na podstawie wniosku
o przyznanie pomocy, biznesplanu
i oświadczenia Wnioskodawcy oraz
przedstawionych dokumentów (np.
źródła pisemne, literatura, raporty,
analizy)
Jako działania spełniające kryterium
należy uznać zaplanowanie kosztów w
ramach projektu dotyczących
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii lub
wpływających na zmniejszenie niskiej
emisji
lub działań edukacyjnych w zakresie
propagowania ochrony środowiska.
Na podstawie wydzielonej pozycji
we wniosku o przyznanie pomocy
(w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji) lub kosztorysie inwestorskim
załączonym do ww. wniosku oraz
przedstawionych dokumentów
(np. źródła pisemne, literatura, raporty,
analizy).
Na podstawie wydzielonej pozycji we
wniosku o przyznanie pomocy
(tab. zestawienie rzeczowo-finansowe
operacji) i biznesplanie (tab. zakres
rzeczowo-finansowy operacji)
Intensywność pomocy
(% dofinansowania) wynikająca
z deklaracji wnioskodawcy we wniosku
o przyznanie pomocy

1 - należy dołączyć dokumenty, które
potwierdzą realizację projektów (nie
tylko współfinansowanych z Unii
Europejskiej), np. umowa o
dofinansowanie projektu, sprawozdanie
z realizacji projektu.
2- należy dołączyć dokumenty, które
potwierdzą kwalifikacje podmiotu np.
dyplom ukończenia studiów wyższych,
certyfikaty ze szkoleń lub kursów,
umowa o pracę wraz zakresem
obowiązków.

7

Wnioskodawca spełnia 2 z 4 warunków:
1- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
2- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,
3- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą
chce realizować

0 lub 2

3 - Pod pojęciem zasoby rozumie się
zarówno zasoby materialne jak i
niematerialne. W katalog zasobów
materialnych, wchodzi przede
wszystkim rzeczowy majątek trwały
podmiotu, tj. nieruchomości, maszyny,
środki transportu, jak również inne
przedmioty, które będą wykorzystane
przy realizacji zadania w ramach
operacji. Dokumentami
potwierdzającymi posiadanie zasobów
w tym przypadku mogą być, np.: akt
własności / umowa najmu
nieruchomości, ewidencja środków
trwałych, czy też faktura zakupu.
Natomiast zasobami niematerialnymi
mogą być posiadane przez podmiot
licencje, patenty, prawa autorskie, a
także kompetencje posiadanego zasobu
kadrowego odpowiadające zakresowi
przedmiotu operacji (umiejętności,
doświadczenie, wykształcenie poparte
np. certyfikatami ze szkoleń lub
kursów, umową o pracę wraz zakresem
obowiązków).
4 – należy dołączyć dokumenty
zawierające informację o zakresie
działalności podmiotu (odpowiednim
do przedmiotu operacji), np. statut,
umowa spółki.
Weryfikacja warunków na podstawie
załączonych do wniosku dokumentów.
Branże wskazane według sekcji PKD
2007 – Usługi związane z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (I), Działalność
związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją (R), Handel hurtowy i
detaliczny (G).
Na podstawie oświadczenia i/lub
wniosku o przyznanie pomocy

8

Wnioskodawca prowadzi lub rozwija działalność w branży kluczowej
dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie z nr sekcji PKD
wskazanymi w LSR).

0 lub 4

9

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma adres wykonywania
działalności na obszarze LSR (w przypadku osób fizycznych) lub
siedzibę albo oddział na obszarze LSR (dotyczy osób prawnych) od
co najmniej 12 miesięcy

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie wniosku o przyznanie
pomocy (miejsce pracy
w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a osoba, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy,
zostanie zatrudniona na podstawie
umowy o pracę lub spółdzielczej
umowy o pracę)

10

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

11

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu

0 lub 3

Na podstawie dokumentacji doradztwa
prowadzonego w LGD (karty
doradztwa)

12

Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową dla operacji nie
później niż do dnia 31.12.2019r.

0 lub 3

Na podstawie wniosku o przyznanie
pomocy

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 39

Cel Szczegółowy
Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru

Przedsięwzięcie
nr 1.1.5

nr 1.1

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięcia

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

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
osiągnięcia w ramach konkursu

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych
przez kobiety

Liczba
punktów1

Definicja / wyjaśnienie
kryterium

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika produktu
operacji /
wielkość wskaźnika dla konkursu) x
100%

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%

3

Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne

0 lub 4

4

Operacja zakłada działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

5

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

0 lub 2

6

Wnioskodawca posiada kwalifikacje zgodne z zakresem
planowanej operacji

0 lub 2

Innowacyjność w skali co najmniej
1 gminy, z wykorzystaniem zasobów
zdefiniowanych na obszarze.
Innowacyjność może mieć charakter
produktowy, procesowy, usługowy
bądź technologiczny.
Na podstawie wniosku
o przyznanie pomocy, biznesplanu
i oświadczenia Wnioskodawcy oraz
przedstawionych dokumentów (np.
źródła pisemne, literatura, raporty,
analizy)
Jako działania spełniające kryterium
należy uznać projekty
wykorzystujące odnawialne źródła
energii, wpływające na zmniejszenie
niskiej emisji lub działania
edukacyjne w zakresie propagowania
ochrony środowiska.
Na podstawie wniosku
o przyznanie pomocy, biznesplanu
oraz przedstawionych dokumentów
(np. źródła pisemne, literatura,
raporty, analizy)
Weryfikacja na podstawie
biznesplanu Tab. VII Zakres
rzeczowo-finansowy operacji
W tym punkcie 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.
Weryfikacja na podstawie
przedstawionych dokumentów.

7

Wnioskodawca podejmie działalność w branży kluczowej dla
rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR

0 lub 4

8

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce
zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

9

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

0 lub 4

10

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu

0 lub 3

Branże wskazane według sekcji PKD
2007 – Usługi związane z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (I), Działalność
związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją (R), Handel hurtowy i
detaliczny (G).
Na podstawie oświadczenia i
wniosku o przyznanie pomocy
Na podstawie zaświadczenia o
zameldowaniu na pobyt stały z
informacją o dacie zameldowania
Na podstawie wniosku o przyznanie
pomocy (miejsce pracy
w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, uzasadnione
zakresem realizacji operacji, a osoba,
dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, zostanie zatrudniona
na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę)
Na podstawie dokumentacji
doradztwa prowadzonego w LGD
(karty doradztwa)

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na działania
Na podstawie danych GUS oraz
w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000
0 lub 4
wniosku o przyznanie pomocy i
mieszkańców (dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).
biznesplanu
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową dla operacji
Na podstawie wniosku o przyznanie
12
0 lub 5
pomocy
nie później niż do dnia 30.06.2018r.
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 41
11

Cel Szczegółowy
Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru

Przedsięwzięcie
nr 1.1.6

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

nr 1.1

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięcia

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 osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 4

3

Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne

0 lub 4

4

Operacja zakłada działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

5

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

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%
Innowacyjność w skali co najmniej
1 gminy, z wykorzystaniem zasobów
zdefiniowanych na obszarze.
Innowacyjność może mieć charakter
produktowy, procesowy, usługowy
bądź technologiczny.
Na podstawie wniosku
o przyznanie pomocy, biznesplanu
i oświadczenia Wnioskodawcy oraz
przedstawionych dokumentów (np.
źródła pisemne, literatura, raporty,
analizy)
Jako działania spełniające kryterium
należy uznać zaplanowanie kosztów
w ramach projektu dotyczących
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii lub
wpływających na zmniejszenie
niskiej emisji
lub działań edukacyjnych w zakresie
propagowania ochrony środowiska.
Na podstawie wydzielonej pozycji
we wniosku o przyznanie pomocy
(w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji) lub
kosztorysie inwestorskim
załączonym do ww. wniosku oraz
przedstawionych dokumentów
(np. źródła pisemne, literatura,
raporty, analizy).
Na podstawie wydzielonej pozycji
we wniosku o przyznanie pomocy
(tab. zestawienie rzeczowofinansowe operacji) i biznesplanie
(tab. zakres rzeczowo-finansowy
operacji)

6

Wnioskodawca posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej
operacji

0 lub 2

7

Wnioskodawca podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju
obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR

0 lub 4

8

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania
na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

9

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

0 lub 4

10

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu

0 lub 3

W tym punkcie należy opisać
wykształcenie (np. 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.
Weryfikacja na podstawie
przedstawionych dokumentów.
Branże wskazane według sekcji PKD
2007 – Usługi związane z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (I), Działalność
związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją (R), Handel hurtowy i
detaliczny (G).
Na podstawie oświadczenia i / lub
wniosku o przyznanie pomocy
Na podstawie zaświadczenia z
właściwej Ewidencji Ludności o
miejscu pobytu stałego lub
czasowego z informacją o dacie
zameldowania lub na podstawie
adresu zameldowania na pobyt stały
potwierdzonego wpisem w dowodzie
osobistym (jeżeli wpis w tym
zakresie jest aktualny).
Na podstawie wniosku o przyznanie
pomocy (miejsce pracy
w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, uzasadnione
zakresem realizacji operacji, a osoba,
dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, zostanie zatrudniona
na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę)
Na podstawie dokumentacji
doradztwa prowadzonego w LGD
(karty doradztwa)

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na działania
Na podstawie danych GUS oraz
w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000
0 lub 4
wniosku o przyznanie pomocy i
mieszkańców (dane GUS).
biznesplanu
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 36.

11

Cel Szczegółowy
nr 1.1

Lp.

Wsparcie rozwoju gospodarczego
obszaru

Przedsięwzięcie
nr 1.1.7

Kryteria dla przedsięwzięcia

Rozwój działalności gospodarczych
prowadzonych przez kobiety

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 osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 4

3

Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne

0 lub 4

4

Operacja zakłada działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

5

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

0 lub 2

6

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

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%
Innowacyjność w skali co najmniej
1 gminy, z wykorzystaniem zasobów
zdefiniowanych na obszarze.
Innowacyjność może mieć charakter
produktowy, procesowy, usługowy bądź
technologiczny.
Na podstawie wniosku
o przyznanie pomocy, biznesplanu
i oświadczenia Wnioskodawcy oraz
przedstawionych dokumentów (np.
źródła pisemne, literatura, raporty,
analizy)
Jako działania spełniające kryterium
należy uznać zaplanowanie kosztów w
ramach projektu dotyczących
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii lub
wpływających na zmniejszenie niskiej
emisji
lub działań edukacyjnych w zakresie
propagowania ochrony środowiska.
Na podstawie wydzielonej pozycji we
wniosku o przyznanie pomocy
(w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji) lub kosztorysie inwestorskim
załączonym do ww. wniosku oraz
przedstawionych dokumentów (np.
źródła pisemne, literatura, raporty,
analizy)
Na podstawie wydzielonej pozycji we
wniosku o przyznanie pomocy
(tab. zestawienie rzeczowo-finansowe
operacji) i biznesplanie (tab. zakres
rzeczowo-finansowy operacji)
Intensywność pomocy
(% dofinansowania) wynikająca
z deklaracji wnioskodawcy we wniosku
o przyznanie pomocy

1 - należy dołączyć dokumenty, które
potwierdzą realizację projektów (nie
tylko współfinansowanych z Unii
Europejskiej), np. umowa o
dofinansowanie projektu, sprawozdanie
z realizacji projektu.
2- należy dołączyć dokumenty, które
potwierdzą kwalifikacje podmiotu np.
dyplom ukończenia studiów wyższych,
certyfikaty ze szkoleń lub kursów,
umowa o pracę wraz zakresem
obowiązków.

7

Wnioskodawca spełnia 2 z 4 warunków:
1 - posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
2 - posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,
3 - posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą
chce realizować.

0 lub 2

3 - Pod pojęciem zasoby rozumie się
zarówno zasoby materialne jak i
niematerialne. W katalog zasobów
materialnych, wchodzi przede
wszystkim rzeczowy majątek trwały
podmiotu, tj. nieruchomości, maszyny,
środki transportu, jak również inne
przedmioty, które będą wykorzystane
przy realizacji zadania w ramach
operacji. Dokumentami
potwierdzającymi posiadanie zasobów w
tym przypadku mogą być, np.: akt
własności / umowa najmu
nieruchomości, ewidencja środków
trwałych, czy też faktura zakupu.
Natomiast zasobami niematerialnymi
mogą być posiadane przez podmiot
licencje, patenty, prawa autorskie, a
także kompetencje posiadanego zasobu
kadrowego odpowiadające zakresowi
przedmiotu operacji (umiejętności,
doświadczenie, wykształcenie poparte
np. certyfikatami ze szkoleń lub kursów,
umową o pracę wraz zakresem
obowiązków).
4 – należy dołączyć dokumenty
zawierające informację o zakresie
działalności podmiotu (odpowiednim do
przedmiotu operacji), np. statut, umowa
spółki.
Weryfikacja warunków na podstawie
załączonych do wniosku dokumentów.
Branże wskazane według sekcji PKD
2007 – Usługi związane z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (I), Działalność
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
(R), Handel hurtowy i detaliczny (G).
Na podstawie oświadczenia i wniosku o
przyznanie pomocy

8

Wnioskodawca prowadzi lub rozwija działalność w branży
kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie z nr
sekcji PKD wskazanymi w LSR).

0 lub 4

9

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma adres wykonywania
działalności na obszarze LSR (w przypadku osób fizycznych) lub
siedzibę albo oddział na obszarze LSR (dotyczy osób prawnych) od
co najmniej 12 miesięcy

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie wniosku o przyznanie
pomocy (miejsce pracy
w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a osoba, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy,
zostanie zatrudniona na podstawie
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
o pracę)

10

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

11

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu

0 lub 3

Na podstawie dokumentacji doradztwa
prowadzonego w LGD (karty
doradztwa))

12

Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową dla operacji nie
później niż do dnia 31.12.2019r.

0 lub 3

Na podstawie wniosku o przyznanie
pomocy

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 39

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Lp.

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

Przedsięwzięcie
Infrastruktura rekreacyjna

nr 1.2.1

Kryteria dla przedsięwzięcia

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

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
osiągnięcia w ramach konkursu

3

Operacja zakłada działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

4

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

5

Udział wkładu własnego w realizację operacji stanowi nie mniej
niż 10 punków procentowych.

Liczba
punktów

Definicja / wyjaśnienie
kryterium

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika produktu
operacji /
wielkość wskaźnika dla konkursu) x
100%

0 lub 4

(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%

0 lub 3

Jako działania spełniające kryterium
należy uznać projekty
wykorzystujące odnawialne źródła
energii, wpływające na zmniejszenie
niskiej emisji lub działania
edukacyjne
w zakresie propagowania ochrony
środowiska. Na podstawie
wydzielonej pozycji we wniosku o
przyznanie pomocy
(w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji) lub kosztorysie
inwestorskim załączonym do ww.
wniosku oraz przedstawionych
dokumentów (np. źródła pisemne,
literatura, raporty, analizy)

0 lub 2

Na podstawie wydzielonej pozycji
we wniosku o przyznanie pomocy
(w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji)

0 lub 2

Intensywność pomocy
(% dofinansowania) wynikająca
z deklaracji wnioskodawcy we
wniosku o przyznanie pomocy

6

Wnioskodawca spełnia 2 z 3 warunków
1- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
2- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować,
3 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować

0 lub 2

1 - W tym punkcie należy pokazać
doświadczenie w realizacji projektów
o charakterze podobnym do operacji,
którą zamierza realizować. Należy
podać np. nr oraz datę umowy /
decyzji o dofinansowaniu danego
projektu,
2 - 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.
3 –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

7

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD dotyczącego danego Konkursu

0 lub 3

Na podstawie dokumentacji
doradztwa prowadzonego w LGD
(karty doradztwa)

8

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania
w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000
mieszkańców (dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).

0 lub 4

Na podstawie danych GUS

9

Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową dla operacji nie
później niż do dnia 31.07.2018r.

0 lub 5

Na podstawie wniosku
o przyznanie pomocy

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 29

