FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
– NASZYJNIK PÓŁNOCY
ul. Ogrodowa 26

77-310 Debrzno
Zał. 1.5.6. Książki procedur

Lokalne kryteria wyboru
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach konkursu
tematycznego Nowoczesna firma dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
1.

2.

3.

Wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi (max 15 pkt):
- poniżej 80 000,00 zł (0 pkt), lub
- od 80 000,00 zł do 100 000,00 zł (15 pkt), lub
- powyżej 100 000,00 zł (10 pkt)
Członkostwo w LGD (max 10 pkt):
- wnioskodawca nie jest partnerem LGD, został przyjęty w dniu lub po dniu rozpoczęcia naboru
wniosków lub został przyjęty przed dniem rozpoczęcia naboru i nie uregulował wpłaty partnerskiej do
dnia, w którym odbywa się pierwsze posiedzenie Rady Fundacji dotyczące oceny wniosków (0 pkt), lub
- wnioskodawca jest partnerem LGD na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, lecz krócej niż rok, i ma
uregulowaną wpłatę partnerską (5 pkt), lub
- wnioskodawca jest partnerem LGD co najmniej rok, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków, i ma
uregulowaną wpłatę partnerską (10 pkt)
Stopień przygotowania operacji do realizacji (max 15 pkt):
- operacja nie jest przygotowana do realizacji (0 pkt), lub
- operacja jest przygotowana do realizacji (15 pkt)
Za operację przygotowaną do realizacji uważa się operację, która:
- posiada aktualne i ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi
potwierdzone przez ten organ wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub potwierdzeniem właściwego organu, że nie
wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, lub/i aktualne i ostateczne pozwolenie
wodnoprawne, jeśli wymaga tego charakter operacji (ostateczność decyzji powinna być potwierdzona przez organ
wydający decyzję), lub
- zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych, lub/i pozwolenia wodnoprawnego, ale co do której przedstawione zostały
przynajmniej 3 zapytania ofertowe dotyczące nabycia rzeczy lub usług skierowane do różnych dostawców lub
wykonawców oraz 3 oferty stanowiące odpowiedź na te zapytania, dotyczące każdego zakupu ujętego we wniosku o
dofinansowanie

4

5.

Preferowana kategoria operacji (max 10 pkt):
- operacja nie polega na zakupie maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu oraz zakupie sprzętu
komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowania lub rozwijania działalności
gospodarczej (0 pkt), lub
- operacja polega na zakupie maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu lub na zakupie sprzętu
komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności
gospodarczej (10 pkt)
Spójność wniosku o dofinansowanie (max 5 pkt)
- zaplanowane działania przedstawione w częściach opisowych wniosku o dofinansowanie
i załącznikach nie znajdują odzwierciedlenia w kosztach przedstawionych we wniosku o dofinansowanie
(0 pkt), lub
- zaplanowane działania przedstawione w częściach opisowych wniosku o dofinansowanie
i załącznikach znajdują odzwierciedlenie w kosztach przedstawionych we wniosku o dofinansowanie
(5 pkt)
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Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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6.

Udział Wnioskodawcy w szkoleniu dotyczącym pisania wniosków (max 10 pkt):
- Wnioskodawca nie brał udziału w szkoleniu, dotyczących pisania wniosków organizowanych przez
LGD – Naszyjnik Północy w związku z ogłoszonym naborem wniosków, w ramach którego składa
wniosek o dofinansowanie (0 pkt), lub
- Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD – Naszyjnik Północy w związku
z ogłoszonym naborem wniosków, w ramach którego składa wniosek o dofinansowanie (10 pkt)
Członkowie Rady dokonują oceny tego kryterium na podstawie list obecności ze szkolenia dotyczącego pisania
wniosków organizowanych przez LGD – Naszyjnik Północy w związku z ogłoszonym przedmiotowym naborem
wniosków. Listy obecności udostępnia Biuro LGD.

7.

8.

Innowacyjny charakter przedsięwzięcia (max 5 pkt):
- przedsięwzięcie nie jest innowacyjne ani sposób realizacji nie jest innowacyjny w odniesieniu do obszaru
LGD (0 pkt), lub
- przedsięwzięcie jest innowacyjne i/ lub sposób realizacji jest innowacyjny w odniesieniu do obszaru
LGD (5 pkt)
Stopień realizacji celów LSR (max 10 pkt)
- projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia
Nowoczesna firma (5 pkt),
- projekt wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu dla
przedsięwzięcia Nowoczesna firma (10 pkt)

Uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR ocenia się na podstawie kryterium nr 8 „Stopień realizacji
celów LSR”.
W przypadku, gdy podstawą obliczenia ilości punktów są wartości wyrażone w procentach (%), należy je obliczyć z dokładnością
do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając części tysięczne zgodnie z następującą zasadą:
- mniej niż 5/1000 pomija się (np. 35,224% = 35,22%)
- 5/1000 i więcej zaokrągla się w górę do pełnych części setnych (np. 47,377% = 47,38%)
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