Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów określonych dla działania
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Numer wniosku:……………………………………………………………………………………….
Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………………………………………….
Nazwa operacji:……………………………………………………………………………………….

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Działania
PROW

LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI

PRZYZNANA
OCENA

Zasięg oddziaływania operacji:
- operacja dotyczy całego obszaru objętego LSR – 10 pkt.
- operacja dotyczy kilku gmin – 8 pkt.
- operacja dotyczy kilku miejscowości lub gminy – 5 pkt.
- operacja dotyczy tylko jednej miejscowości – 3 pkt.
Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na
pełne etaty:
- powyżej 2 miejsc pracy – 10 pkt.
- od 1 do 2 miejsc pracy – 5 pkt.
- nie planuje się utworzenia nowych miejsc pracy – 0 pkt.
Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów
0 – 10 pkt.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
- mniej niż 25.000 PLN – 10 pkt.
- od 25.000 PLN do 35.000 PLN – 5 pkt.
- powyżej 35.000 PLN – 0 pkt.
Operacja ma innowacyjny charakter – 0 – 10 pkt.
Operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/
projektów zrealizowanych
na obszarze wdrażania LSR – 0 – 10 pkt.
Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o
wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa
kulturowego, historycznego lub przyrodniczego – 0 – 10 pkt.
SUMA PUNKTÓW
data:

……..…………………………………………….......
(czytelny podpis członka Rady)

Instrukcja wypełniania karty oceny wniosku wg kryterium lokalnego dla działania
„TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”
Każdy projekt należy ocenić na podstawie kryteriów zamieszczonych w karcie oceny operacji.
Słownik podstawowych pojęć stosowanych w ocenie projektów:
Nowe miejsce pracy - rozumiane jest jako wzrost średniorocznego zatrudnienia w stosunku
do średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie lub samozatrudnienie.
Doświadczenie w realizacji projektów – rozumiane jako realizacja projektów z udziałem
funduszy Unii Europejskiej lub innych środków pochodzących od grantodawców polskich lub
zagranicznych; doświadczenie wnioskodawcy ocenia się na podstawie załącznika do wniosku
o dofinansowanie, w którym powinna być zawarta: nazwa projektu, kwota dofinansowania oraz
nazwa programu, z którego beneficjent skorzystał.
Innowacyjność operacji – rozumiana jako wprowadzanie elementów, jakie wcześniej nie
powiały się na terenie działania LGD, innowacyjne są więc wszystkie ulepszenia maszyn
i urządzeń, reformy systemów, jak i tworzenie zupełnie nowych rzeczy, zjawisk lub wartości.
Innowacje mogą dotyczyć zarówno najwyższych technologii, jak i elementów życia
codziennego.
Komplementarność operacji – rozumiana jako synergia i wzajemne uzupełnianie się
świadomie podejmowanych na terenie LGD działań, kryterium to premiuje projekty, które są
komplementarne (a więc uzupełniające) w stosunku do innych operacji zrealizowanych
wcześniej na terenie działania LGD

