Załącznik do informacji o naborze: „Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR”.
W odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą stosowane następujące kryteria oceny:

Kryterium 1: Wielkość mikroprzedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie mierzona
liczbą zatrudnionych osób:
- od 1 do 5 osób – 2 pkt.
- 5 lub więcej osób – 1 pkt.
Uzasadnienie: analiza SWOT, na podstawie opisu terenu wskazuje, że najbardziej
potrzebujące dofinansowania mikroprzedsiębiorstwa to typowe firmy rodzinne, często
jednoosobowe. Ponadto w tworzeniu tego typu firm, które dodatkowo oprą swoją
działalność na wykorzystaniu lokalnych zasobów, upatruje się największe szanse rozwoju
obszaru.
Kryterium 2: Operacja jest realizowana na obszarze NATURA 2000
- tak – 2 pkt.
- nie – 1 pkt.
Uzasadnienie: zgodnie z analizą SWOT największe szanse na rozwój regionu leżą w
wykorzystaniu potencjału zasobów obszaru, którym bezdyskusyjnie jest przyroda chroniona
oparta na NATURZE 2000. Gospodarstwa z tego terenu mają większe szanse na realizację
założeń turystyki przyrodniczej.
Kryterium 3: Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji:
- utworzone jedno miejsce pracy – 1 pkt.
- utworzone dwa lub więcej miejsc pracy – 2 pkt.
Uzasadnienie: jedną z negatywnych cech obszaru, co zostało uwzględnione w analizie SWOT
jest bezrobocie. Zwiększenie liczby pracujących, zwłaszcza w branżach gospodarki
związanych z celami LSR przyczyni się do zmiany tego stanu.
Kryterium 4: Innowacyjność operacji:
- dla obszaru całego LGD – 2 pkt
- dla obszaru pojedynczej gminy – 1 pkt
- brak innowacyjności – 0 pkt

Uzasadnienie: W związku z możliwością wystąpienia powtarzających się operacji
preferowane będą te, które są bardziej innowacyjne. Innowacyjność oznacza powstanie
nowej usługi/produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego na obszarze
objętym LSR; zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie
stosowanych na obszarze objętym LSR; zrealizowaniu operacji, jakiej dotychczas nie było na
obszarze objętym LSR; nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej
nie stosownym na obszarze objętym LSR; nowym sposobie zaangażowania lokalnej
społeczności w proces rozwoju; aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim
stopniu angażowały się w działania na rzecz rozwoju lokalnego; upowszechnianiu lub
wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Informacje udzielane są w Biurze LGD Sandry Brdy. Pytania należy kierować na adres poczty
elektronicznej: biuro@sandrybrdy.pl lub telefonicznie: 52 397 79 64, kom. 512 045 078
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