Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Wniosek nr: ……………..
złożony przez:
Nazwa operacji:
…………………………………
Działanie PROW: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

……………

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie
Lokalne kryteria oceny operacji
PROW

Przyznana
ocena

Wnioskodawca posiada doświadczenie zbieżne z tematem operacji: 3 pkt.
Wnioskodawca posiada wykształcenie zbieżne z tematem operacji: 3 pkt.
Wnioskodawca posiada doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu
projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: 4 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
mniej niż 50 tys. zł – 20 pkt.
od 50 tys. zł do 80 tys. zł – 5 pkt.
powyżej 80 tys. zł – 0 pkt.
Maksymalna ocena 20 pkt.
Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
powyżej 3 miejsc pracy – 10 pkt.
od 1 do 3 miejsc pracy – 5 pkt.
wnioskodawca stworzy miejsce pracy tylko dla siebie – 3 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.
Działalność, której dotyczy operacja jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów
gospodarczych (energia ze źródeł odnawialnych, żywność ekologiczna, zioła, tytoń,
chmiel, owoce miękkie)
tak – 10 pkt.
nie – 0 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.
Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD
tak – 10 pkt.
nie – 0 pkt.
Maksymalna ocena 10 pkt.

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna ocena 60 pkt.
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Uzasadnienie oceny.
....................................................................................................................................................
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Instrukcja wypełnienia karty
1. Operacja powinna być oceniona pod kątem spełniania każdego kryterium osobno dla każdego
działania PROW;
2. Oceniający wpisuje ilość przyznanych punktów za dane kryterium w wyznaczonym do tego polu;
3. Oceniający wpisuje sumę punktów w polu „Suma punktów”
4. W przypadku, gdy oceniający oceni dane kryterium poniżej 50% maksymalnej liczby punktów
powinien krótko uzasadnić ocenę w „Uzasadnieniu oceny” na dole karty;
5. Karta powinna być podpisana przez oceniającego w miejscu do tego wyznaczonym i opatrzona datą
oceny;
6. Wnioskodawca powinien podpisać deklaracje bezstronności i poufności.
7. Karta powinna być wypełniana za pomocą długopisu lub pióra;
8. Wszelkie pomyłki należy poprawiać przez skreślenie i zaparafowania przez oceniającego;
9. Przy ocenie poszczególnych kryteriów oceniający powinien kierować się wskazówkami zawartymi w
tabeli „Lokalne kryteria wyboru” stanowiącą załącznik do niniejszej instrukcji;

Zał. Nr 1 do instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Lokalne kryteria wyboru operacji w LSR wskazówki dla oceniającego.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wnioskodawca posiada doświadczenie zbieżne
z tematem operacji: 3 pkt.
Wnioskodawca posiada wykształcenie zbieżne
z tematem operacji: 3 pkt.
Wnioskodawca posiada doświadczenie lub
wykształcenie w realizacji i rozliczaniu
projektów
finansowanych
ze
źródeł
zewnętrznych: 4 pkt.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
mniej niż 50 tys. zł – 20 pkt.
od 50 tys. zł do 80 tys. zł – 5 pkt.
powyżej 80 tys. zł – 0 pkt.
Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
powyżej 3 miejsc pracy – 10 pkt.
od 1 do 3 miejsc pracy – 5 pkt.
wnioskodawca stworzy miejsce pracy tylko dla
siebie – 3 pkt.
Działalność, której dotyczy operacja jest oparta
o wykorzystanie lokalnych zasobów
gospodarczych (energia ze źródeł
odnawialnych, żywność ekologiczna, zioła,
tytoń, chmiel, owoce miękkie)
tak – 10 pkt.
nie – 0 pkt.
Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD
tak – 10 pkt.
nie – 0 pkt.

W tym kryterium ocenie poddane jest doświadczenie i
wykształcenie zbieżne z tematem operacji jak również
doświadczenie i wykształcenie związane z realizacją i
rozliczaniem
projektów
finansowanych
ze
źródeł
zewnętrznych. Wnioskodawca powinien załączyć odpowiednie
dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia bądź
doświadczenia w danej dziedzinie. Mogą to być kopie odpisów
z dyplomów i świadectw, podpisane umowy o dofinansowanie
projektu, kopie wniosków o płatność i inne dokumenty
potwierdzające spełnianie wymagań kryterium.
Z uwagi na niewielka ilość środków preferowane będą
niewielkie projekty o dofinansowaniu do 50 tys. zł.

Preferowane będą operacje, które przyczynią się do jak
największego wzrostu ilości miejsc pracy na terenie LGD.

Preferowane będą operacje dotyczące przetwórstwa,
wytwarzania i produkcji lokalnych zasobów gospodarczych
takich jak żywność ekologiczna, energia ze źródeł
odnawialnych, zioła, chmiel, tytoń, owoce miękkie.
Także działalność związana z transportem, handlem, czy
wykorzystaniem wymienionych zasobów.
Preferowane będą operacje przyczyniające się do poprawy
stanu infrastruktury turystycznej, zwiększania się ilości miejsc
noclegowych, punktów gastronomicznych, gospodarstw
agroturystycznych oraz inne przedsięwzięcia podnoszące
atrakcyjność turystyczną obszaru LGD.

