W odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą stosowane następujące kryteria oceny:
Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania „Wdrażanie LSR – Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
L.p
1.

Nazwa kryterium
Lokalizacja operacji – max.10 pkt
- operacja dotyczy jednej miejscowości - 5 pkt.

Opis kryterium
Preferowane będą projekty o zasięgu
realizacji obejmującym więcej niż dwie
miejscowości lub cały obszar LGD

- operacja dotyczy dwóch i więcej miejscowości lub całej
gminy – 7 pkt.
- operacja dotyczy całego obszaru objętego LSR -10 pkt.
2.

Powiązania operacji z innymi przedsięwzięciami – max.
10 pkt.
- operacja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami
- 2 pkt.
- operacja jest powiązana przynajmniej z jednym
przedsięwzięciem – 5 pkt.

W tym kryterium ocenia się projekty pod
kątem związków z przedsięwzięciami
realizowanymi przez samo LGD jak i inne
podmioty ( publiczne i prywatne). Operacja
wzbogaca lub uzupełnia poczynione już
działania przez inne podmioty.

- operacja jest powiązana z więcej niż jednym
przedsięwzięciem – 10 pkt.
3.

Innowacyjność projektu – max. 5 pkt.
- projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt.
- innowacyjność w skali jednego sołectwa – 3 pkt.
- innowacyjność w skali całego obszaru LSR – 5 pkt.

4.

Wpływ na wzmacnianie potencjału turystycznego
obszaru – max.5 pkt.
- projekt nie przyczynia się do wzmacniania potencjału
turystycznego obszaru LGD – 0 pkt.
- projekt przyczynia się do wzmocnienia potencjału
turystycznego obszaru LGD – 5 pkt.

Preferowane będą projekty wyróżniające się
innowacyjnością w wymiarze lokalnym (np.
na danym obszarze nie było dotąd takiej
usługi, oferty ), bezpośrednio przyczyniające
się do poprawy życia mieszkańców lub
nowatorskie wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturowych , historycznych,
przyrodniczych, które może mieć wpływ na
budowę marki danego obszaru.
Preferowane będą projekty z zakresu obsługi
ruchu turystycznego, wytwarzania i
oferowania nowych produktów turystycznych
i kulinarnych i ogólnie przyczyniające się do
wzmacniania potencjału turystycznego
obszaru LGD.

Łącznie max. 30 pkt.
W przypadku identycznej liczby punktów o wyborze operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
decyduje data i godzina złożenia wniosku. Minimalny próg punktowy , aby projekt mógł być wybrany do
finansowania wynosi 30% maksymalnej liczby punktów czyli 9 pkt. Kryterium, na podstawie których ocenia się
uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR to kryterium numer 3.

