PROJEKT
Załącznik do Uchwały nr 1/2016
Rady Lokalnej Grupy Działania
Ponidzia”
z dnia 30.05.2016r.

„Perły

Kryteria wyboru operacji
Cel Szczegółowy
nr 1.1

Lp.

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
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W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania
innowacyjne
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W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu
W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 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
Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju
obszaru określonej w LSR (zgodnie z nr sekcji PKD wskazanymi
w LSR).
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność na
obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej
określonej w LSR
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy
Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla
wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru

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%

0 lub 4

Innowacyjność w skali co najmniej
1 gminy, z wykorzystaniem zasobów
zdefiniowanych na obszarze.
Innowacyjność może mieć charakter
produktowy, procesowy, usługowy bądź
technologiczny

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie

0 lub 2

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie wniosku

0 lub 3

(wysokość wsparcia w operacji / liczba
miejsc pracy w operacji) ≤ (suma
wysokości wsparcia wszystkich operacji /
suma deklarowanych miejsc pracy
wszystkich operacji)

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego
0 lub 3
Konkursu
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 41
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Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru
nr 1.1

Lp.

nr 1.1.5

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
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W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania
innowacyjne
W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu
W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
Wnioskodawca spełnia 2 z 3 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
Wnioskodawca podejmie działalność w branży kluczowej dla
rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania
na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

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%

0 lub 4

Innowacyjność w skali co najmniej
1 gminy, z wykorzystaniem zasobów
zdefiniowanych na obszarze.
Innowacyjność może mieć charakter
produktowy, procesowy, usługowy
bądź technologiczny

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji w
budżecie

0 lub 2

Na podstawie wydzielonej pozycji w
budżecie

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie wniosku

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym
0 lub 3
danego Konkursu
W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania
11
w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000
0 lub 4
mieszkańców (dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 36.
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Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

Na podstawie danych GUS

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie
Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru
nr 1.1

Lp.

nr 1.1.6

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
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W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania
innowacyjne

0 lub 4
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W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom
klimatu
W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
Wnioskodawca spełnia 2 z 3 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
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej
określonej w LSR
Wnioskodawca podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju
obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na
obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

(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

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie

0 lub 2

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie wniosku

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego
0 lub 3
Konkursu
W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania w
12
miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców
0 lub 4
(dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 40.
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Definicja / wyjaśnienie
kryterium

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów
Na podstawie danych GUS

Cel Szczegółowy
nr 1.1

Lp.

Wsparcie rozwoju gospodarczego
obszaru

Przedsięwzięcie
nr 1.1.7

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

1

2

W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania
innowacyjne

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu
W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 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
Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju
obszaru określonej w LSR (zgodnie z nr sekcji PKD wskazanymi
w LSR).
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność na
obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

4
5
6
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8
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Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy
Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla
wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru

Rozwój działalności gospodarczych
prowadzonych 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%

0 lub 4

Innowacyjność w skali co najmniej
1 gminy, z wykorzystaniem zasobów
zdefiniowanych na obszarze.
Innowacyjność może mieć charakter
produktowy, procesowy, usługowy bądź
technologiczny

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie

0 lub 2

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie wniosku

0 lub 3

(wysokość wsparcia w operacji / liczba
miejsc pracy w operacji) ≤ (suma
wysokości wsparcia wszystkich operacji /
suma deklarowanych miejsc pracy
wszystkich operacji)

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego
0 lub 3
Konkursu
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 37
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Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Lp.

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

Przedsięwzięcie

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

Infrastruktura rekreacyjna

nr 1.2.1

W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania
innowacyjne.

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 2

Innowacyjność w skali co najmniej
1 gminy, z wykorzystaniem zasobów
zdefiniowanych na obszarze.
Innowacyjność może mieć charakter
produktowy, procesowy, usługowy
bądź technologiczny

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania
Na podstawie wydzielonej pozycji w
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
0 lub 3
budżecie
zmianom klimatu
W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania
Na podstawie wydzielonej pozycji w
5
0 lub 2
budżecie
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10
Na podstawie złożonego wniosku
6
0 lub 2
punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji,
2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji,
Na podstawie oświadczenia i
7
0 lub 2
przedstawionych dokumentów
3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą
chce realizować
Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
Na podstawie oświadczenia i
8
pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym
0 lub 3
przedstawionych dokumentów
danego Konkursu
W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania
9
w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000
0 lub 4
Na podstawie danych GUS
mieszkańców (dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 26.
4

Załącznik do Uchwały nr 2/2016
Rady Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
z dnia 30.05.2016r.

Kryteria wyboru grantobiorców

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Lp.

1.

2.

3.

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

Przedsięwzięcie
nr 1.2.2

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
zadanie 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 zadanie
w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w
ramach konkursu
W budżecie zadania zaplanowano min. 30% środków na działania
innowacyjne

Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego
obszaru LGD

Liczba
punktów

Definicja / wyjaśnienie kryterium

0 lub 4

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

0 lub 4

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

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

W budżecie zadania zaplanowano min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
0 lub 3
zmianom klimatu
W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na działania
5.
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD
0 lub 2
w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy
6.
0 lub 2
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków
1 -posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanego
zadania,
7.
2 - posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanego zadania,
0 lub 2
3 - posiada zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania którą
chce realizować
Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
8.
pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym
0 lub 3
danego Konkursu
Zadanie będzie realizowana w partnerstwie podmiotów
9.
0 lub 3
z różnych sektorów
W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków działania w
10.
miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców
0 lub 4
(dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru Zadania: 60%.
4.

Maksymalna liczba punktów: 28.

Na podstawie wydzielonej pozycji w
budżecie
Na podstawie wydzielonej pozycji w
budżecie
Na podstawie złożonego wniosku

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów
Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów
Na podstawie danych GUS

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Lp.

1.

2.

3.

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

Przedsięwzięcie
nr 1.2.5

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
zadanie 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 zadanie
w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w
ramach konkursu
W budżecie zadania zaplanowano min. 30% środków na działania
innowacyjne

Mała infrastruktura rekreacyjna

Liczba
punktów

0 lub 4

0 lub 4

0 lub 2

W budżecie zadania zaplanowano min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
0 lub 3
zmianom klimatu
W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na działania
5.
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD
0 lub 2
w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy
6.
0 lub 2
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanego zadania,
2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanego zadania,
7.
0 lub 2
3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania którą
chce realizować
Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
8.
pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym
0 lub 3
danego Konkursu
Zadanie będzie realizowana w partnerstwie podmiotów
9.
0 lub 3
z różnych sektorów
W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków działania w
10.
miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców
0 lub 4
(dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru Zadania: 60%.
4.

Maksymalna liczba punktów: 29.

Definicja / wyjaśnienie kryterium
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤ (wielkość wskaźnika produktu
zadania / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
zadania / 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 wydzielonej pozycji w
budżecie
Na podstawie wydzielonej pozycji w
budżecie
Na podstawie złożonego wniosku

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów
Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów
Na podstawie danych GUS

Cel Szczegółowy
nr 1.2

Lp.

Stworzenie warunków do aktywności i
rozwoju mieszkańców

Przedsięwzięcie
nr 1.2.6

Kryteria dla przedsięwzięcia

Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańcom

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
zadanie 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 zadanie
w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w
ramach konkursu

0 lub 4

3.

W budżecie zadania zaplanowano min. 30% środków na działania
innowacyjne

0 lub 2

W budżecie zadania zaplanowano min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
0 lub 3
zmianom klimatu
W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na działania
5.
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD
0 lub 2
w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację zadania jest większy
6.
0 lub 2
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanego zadania,
2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanego zadania,
7.
0 lub 2
3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania,
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania którą
chce realizować
Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez
8.
pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym
0 lub 3
danego Konkursu
Zadanie będzie realizowana w partnerstwie podmiotów
9.
0 lub 3
z różnych sektorów
W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków działania w
10.
miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców
0 lub 4
(dane GUS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru Zadania: 60%.
4.

Maksymalna liczba punktów: 29.

Definicja / wyjaśnienie kryterium
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika produktu
zadania / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
zadania / 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 wydzielonej pozycji
w budżecie
Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie
Na podstawie złożonego wniosku

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów
Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów
Na podstawie danych GUS

Załącznik do Uchwały nr 3/2016
Rady Lokalnej Grupy Działania
Ponidzia”
z dnia 30.05.2016r.

„Perły

Kryteria wyboru operacji własnych

Cel Szczegółowy

nr 1.1

Lp.

1

Wsparcie rozwoju gospodarczego
obszaru

nr 1.1.3

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

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

Liczba
punktów1

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
w budżecie

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości
środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od
udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu
2
0 lub 4
(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację
w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągniecia w
ramach konkursu
W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania
3
0 lub 2
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
4
0 lub 2
Na podstawie złożonego wniosku
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków:
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji,
2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji,
Na podstawie oświadczenia i
5
0 lub 2
3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji,
przedstawionych dokumentów
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą
chce realizować
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność
Na podstawie oświadczenia i
6
0 lub 2
i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 3 lat
przedstawionych dokumentów
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 1.2.4

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

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
w budżecie

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania
0 lub 2
informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
5
0 lub 2
Na podstawie złożonego wniosku
o nie mniej niż 10 punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji,
2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji,
Na podstawie oświadczenia i
6
0 lub 4
3- posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji,
przedstawionych dokumentów
4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą
chce realizować
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność
Na podstawie oświadczenia i
7
0 lub 2
i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 3 lat
przedstawionych dokumentów
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.
Maksymalna liczba punktów: 18.
4

