Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Punktacja
L.p.

Kryterium lokalne

1.

Wysokość wnioskowanej
kwoty pomocy:

2 pkt.-mniej niż
30 tys. zł
1 pkt - od 30 tys.
zł do 50 tys. zł
0 pkt- powyżej 50
tys. zł

2.

Operacja dotyczy lub ma
bezpośredni wpływ na rozwój
turystyki i rekreacji

1 pkt - dotyczy
0 pkt - nie
dotyczy

3.

Operacja wykorzystuje
lokalne zasoby kulturowe,
historyczne lub przyrodnicze

0 pkt – nie
2 pkt - tak

4.

Realizacja operacji
spowoduje utworzenie
nowych miejsc pracy

1 pkt – 1miejsce
pracy
2 pkt – 2 miejsca
pracy
3 pkt – 3 lub

Uzasadnienie /
adekwatność do analizy
SWOT
Preferuje się operacje o
niższej wartości kosztów
kwalifikowalnych co
wynika z ograniczonej
ilości środków na
realizacje LSR dla obszaru
LGD.
Preferuje operacje służące
rozwojowi turystyki i
rekreacji w oparciu o
lokalne zasoby, w
szczególności tworzenia i
rozbudowy bazy
turystycznej i usług na
rzecz turystyki,
Preferowane są również
operacje wnoszące nową
jakość do już istniejących
zasobów turystycznych
obszaru LSR i jej oferty
turystycznej.
Kryterium jest adekwatne
do analizy SWOT, gdzie w
słabych stronach
wykazano brak rozwiniętej
infrastruktury sportowo turystycznej i spójnej
oferty turystycznej.
Preferuje operacje
wykorzystujące lokalne
zasoby, dziedzictwo
kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze. Preferowane
są operacje, które w jak
największym stopniu
opierają działania na
zasobach lokalnych oraz
dziedzictwie.
Preferuje operacje
zakładające tworzenie
nowych miejsc pracy na
terenie LGD lub samo
zatrudnienie beneficjenta.

więcej miejsc
pracy

5.

Doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji
projektów ze środków UE

1 pkt wnioskodawca
ma
doświadczenie w
realizacji
projektów
0 pkt wnioskodawca
nie ma
doświadczenia w
realizacji
projektów UE

6.

Wkład własny wyższy od
minimalnego

7.

Operacja dotyczy utworzenia
mikroprzedsiębiorstwa

1 pkt – wkład
własny równy
minimalnemu,
2 pkt – do 10%
włącznie powyżej
wkładu
minimalnego
3 pkt – więcej niż
10 % powyżej
wkładu
minimalnego
0 pkt – nie
1 pkt – tak

8.

Realizacja operacji na terenie
wsi lub miasta do 5 tys.
mieszkańców

0 pkt – nie
dotyczy
1 pkt – dotyczy

Kryterium jest adekwatne
do analizy SWOT, gdzie w
słabych stronach
wykazano wysoki poziom
bezrobocia.
Oceniane jest
doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji
projektów z udziałem
finansowania
zewnętrznego, w tym Unii
Europejskiej. Ponadto
ocenie może być również
poddany opis zarządzania
projektem przez
wnioskodawcę, jego
doświadczenie w
odniesieniu do zakresu
tematycznego i zasięgu
projektu, zaplecze
techniczno-organizacyjne,
zaangażowana kadra.
Preferowane operacje, dla
realizacji których
zaangażowane zostaną
jak największe środki
własne wnioskodawcy co
wynika także z
ograniczonej ilości
środków na realizacje LSR
dla obszaru LGD.

Preferuje operacje
zakładające tworzenie
nowych podmiotów
gospodarczych, a
zwłaszcza samo
zatrudnienia wśród
mieszkańców. Kryterium
jest adekwatne do analizy
SWOT, gdzie w słabych
stronach wykazano wysoki
poziom bezrobocia.
Preferowane operacje
realizowane w małych
miejscowościach mające
służyć pobudzeniu
lokalnych inicjatyw
gospodarczych i

ograniczyć bezrobocie na
obszarze LGD. Kryterium
to wynika z analizy SWOT,
w której jako słabą stronę
wskazano istniejące
bezrobocie, a jako mocna
korzystną politykę gmin w
zakresie rozwoju
przedsiębiorczości
wiejskiej.

