Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Lp
Kryteria
1. Zasięg
oddziaływania
operacji

2.

Wykonalność
operacji

3.

Realizacja celów
szczegółowych LSR

Opis
Punkty
Preferuje operacje mające wpływ na 2 – wypływa na
więcej niż 1 miejscowość
gminę
1- wpływa na
min. 2
miejscowości
0 – wpływa na 1
miejscowość
Preferuje operacje o dobrej jakości
2- dobra jakość
ekonomicznego plan operacji
1- dostateczna
jakość
Preferuje operacje realizujące kilka
celów szczegółowych LSR

Preferuje operacje stosujące nowe
technologie lub tworzące nowe
produkty lub usługi na obszarze
LGD
Maksymalna ilość punktów: 7
Minimalna ilość punktów: 3
4.

Innowacyjność
operacji

2– 3 cele
szczegółowe
0- 2 cele
szczegółowe
0 – 1 cel
szczegółowy
1 – tak
0 – nie
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WIZJA
1. Cel ogólny- Lepsze wykorzystanie
potencjału przyrodniczego i
kulturowego w rozwoju regionu

1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej,
sportowo- rekreacyjnej
1.2 Promocja regionu Borów
Dolnośląskich

2. Cel ogólny - Wzrost miejsc pracy na
obszarach wiejskich

2.1 Sieciowanie producentów,
usługodawców i wytwórców
produktów lokalnych

3. Cel ogólny- Wzrost kapitału
społecznego w Borach Dolnośląskich

3.1 Integracja grup społecznych i gmin na
obszarze Borów Dolnośląskich
3.2 Zwiększenie lokalnej aktywności

2.2 Rozwój mikroprzedsiębiorczości i
wsparcie firm usługowych

1.3 Ochrona potencjału przyrodniczo –
historycznego Borów Dolnośląskich

3.3 Rozwój współpracy partnerskiej

2.3Różnicowanie działalności w
gospodarstwach rolnych

I Przedsięwzięcie
Bory Dolnośląskie – kraina tradycji i
wyjątkowej przyrody

- odnowa i rozwój wsi
- małe projekty
- różnicowanie w kierunku
nierolniczym
- mikroprzedsiębiorczość
- funkcjonowanie LGD

II Przedsięwzięcie
Znane produkty z Borów
Dolnośląskich
- odnowa i rozwój wsi
- małe projekty
- różnicowanie w kierunku
nierolniczym
- mikroprzedsiębiorczość
- funkcjonowanie LGD

III Przedsięwzięcie
Partnerstwo dla aktywizacji społecznej
Borów Dolnośląskich
- odnowa i rozwój wsi
- małe projekty
- różnicowanie w kierunku
nierolniczym
- mikroprzedsiębiorczość
- funkcjonowanie LGD

