Zał. 3b do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2018

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia II. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Dobrej Widawy” dla Podejmowania działalności gospodarczej
Operacje

Kryterium

Opis

PDG

Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego
strategią (LGD) tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania
zasobów, rozwiązań lub nowych metod
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium informacje dotyczące
innowacyjności operacji muszą być zamieszczone równocześnie w:
1) części wniosku dot. opisu operacji,
2) punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i
kryteriami wyboru,
3) dokumencie „Innowacyjność projektu”.

PDG

PDG

Tworzenie
nowych
miejsc pracy

Zaspokojenie
potrzeb grup
defaworyzowanych na
rynku pracy

Preferuje operacje, które utworzą większą liczbę miejsc pracy niż
zakładane w LSR minimum.
Przez stworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie na umowę o
pracę w wymiarze 1 etatu średniorocznie oraz odprowadzanie od
zatrudnionego (zatrudnionych) pełnego zakresu składek z tytułu umowy
o pracę (dopuszcza się możliwość zatrudnienia kilku osób w łącznym
wymiarze pełnego etatu – aby przyznano punkt należy w sumie stworzyć
1 etat średniorocznie.)
(Dotyczy operacji z zakresu podejmowania i rozwijania działalności
gospodarczej)
Operacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej
realizowana jest przez przedstawiciela jednej ze wskazanych w LSR grup
defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy, planuje utworzenie
przynajmniej jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres
realizacji operacji i zachowania jej trwałości zatrudniona będzie osoba ze
wskazanych w LSR grup defaworyzowanych

Zasady punktacji

Pkt

Sposób weryfikacji

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru

2

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na
terenie której realizowany będzie projekt

1

Nie ma charakteru innowacyjnego

0

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie informacji zawartych w:
1) części wniosku dot. opisu
operacji,
2) punkcie
uzasadniającym
zgodności operacji z celami LSR i
kryteriami wyboru,
3) dokumencie
„Innowacyjność
projektu”.

Tworzy 2 miejsca pracy więcej niż zakłada
minimum

3

Tworzy 1 miejsce pracy więcej niż zakłada
minimum
Tworzy tyle miejsc pracy ile zakłada minimum

1

Operacja jest realizowana przez przedstawiciela
grup defaworyzowanych i tworzy minimum 1
miejsce pracy dla przedstawiciela z grup
defaworyzowanych
Operacja jest realizowana przez przedstawiciela
grup defaworyzowanych lub operacja planuje
utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy dla
przedstawiciela z grup defaworyzowanych
Operacja
nie
jest
realizowana
przez
przedstawiciela grup defaworyzowanych i nie

2

Informacje dotyczące innowacyjności
operacji podane we wniosku i
załącznikach muszą być tożsame z
informacjami
zawartymi
w
dokumencie pt.: „Innowacyjność
projektu”.
Kryterium weryfikowane na
podstawie informacji zawartych we
wniosku i załącznikach
(szczególnie w biznesplanie operacji)

0

1

0

Kryterium weryfikowane na
podstawie informacji zawartych we
wniosku i załącznikach
(szczególnie w biznesplanie operacji)
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tworzy miejsce pracy dla przedstawiciela z grup
defaworyzowanych
PDG

PDG

PDG

PDG

PDG

Rozwijany
zakres usług

Wykorzystanie
lokalnych
zasobów

Promocja LGD

Doradztwo w
siedzibie LGD
(kryterium nie
dotyczy
operacji
realizowanych
przez LGD)

Kompletność i
spójność
wniosku

Preferuje operacje, które w ramach podejmowania działalności
gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej jako główne PKD
działalności wskazały PKD zgodne z preferowanym zakresem wskazanym
w LSR

Operacja planuje rozwijanie usług wskazanych jako
priorytetowe w LSR
Operacja planuje rozwijanie innych usług niż te
wskazane jako priorytetowe w LSR

2

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale:
 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody,
zespoły ludowe),
 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),
 przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym
gatunki i obszary chronione etc.)

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu
przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów,
tj. kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego
Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu
jednego ze wskazanych potencjałów, tj.
kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego
Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z
wymienionych potencjałów
Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte
w zestawieniu rzeczowo – finansowym i opisie
operacji(np. ulotka, strona internetowa), które
przyczyni się do promocji LGD
Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi
promocyjnych lub planuje promocję LGD
bezkosztowo
Operacje, które zostały skonsultowane osobiście
przez Wnioskodawcę z pracownikami biura

2

Operacje, które nie zostały skonsultowane
osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami
biura

0

Wniosek jest kompletny i spójny

2

Wniosek jest spójny

1

Preferuje operacje mające wpływ na promocję LGD, tj. zawierające
narzędzia, które zakładają promocję LGD, zaplanowane przez
Wnioskodawcę i ujęte we wniosku, w części dotyczącej opisu operacji
oraz w zestawieniu rzeczowo-finansowym

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez
Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD Dobra Widawa podczas
prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z „Regulaminem
doradztwa” w terminie po zakończeniu poprzedniego naboru**,
najdalej do dnia poprzedzającego ostatni dzień aktualnego naboru, w
którym wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy i wnioskuje
o przyznanie punktu w ramach niniejszego kryterium.
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w
siedzibie LGD:
1) Wnioskodawcy, lub
2) w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej – osób reprezentujących
dany podmiot.
Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został
przygotowany w sposób spójny, tj. opisy w poszczególnych częściach
wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie wykluczają się nawzajem,
zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie,

0

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie informacji zawartych we
wniosku i załącznikach
(szczególnie w biznesplanie operacji)
Kryterium weryfikowane na
podstawie informacji zawartych we
wniosku i załącznikach

0
1

Kryterium weryfikowane na
podstawie informacji zawartych we
wniosku i załącznikach

0

1

Kryterium weryfikowane na postawie
podstawie informacji zawartych we
wniosku i rejestrze
doradztwa/dokumentacji LGD

Kryterium weryfikowane na
podstawie złożonych dokumentów
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dokumenty zostały ułożone, załączniki przedstawione w sposób
kompletny.
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi być
kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD.

Wniosek nie jest kompletny i spójny

Maksymalna liczba punktów: 15
Minimum punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej: 5

** - poprzedni nabór nr 1/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zakończył się 10.01.2017 r.

0

