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Kryteria wyboru operacji dla działania
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Potencjał Wnioskodawcy do realizacji operacji
Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym
wsparciem (rozwój działalności już prowadzonej) oraz udokumentowane
wykształcenie lub odbyte kursy/szkolenia w zakresie objętym wsparciem
Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym
1.
Wsparciem(rozwój działalności już prowadzonej
Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie lub odbyte
kursy/szkolenia w zakresie objętym wsparciem
Brak udokumentowanego doświadczenia/odbytych kursów i szkoleń oraz
doświadczenia
Oddziaływanie na obszar LGD
Cały obszar LGD
2.
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Stopień realizacji celów zawartych w LSR
Operacja realizuje więcej niż 3 cele szczegółowe zawarte w LSR
3.
Operacja realizuje 3 cele szczegółowe zawarte w LSR
Operacja realizuje 2 cele szczegółowe zawarte w LSR
Operacja realizuje j1 cel szczegółowe zawarty LSR
Operacja zakłada utworzenie miejsca pracy dla osób młodych
4.
do 26 roku życia
Powyżej 26 roku życia
Innowacyjność
W skali województwa
5
W skali obszaru LGD
W skali gminy
W skali przedsiębiorstwa
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Miejsca pracy
6.

Więcej niż 1 etat
1 etat (także samozatrudnienie)
Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej
Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD min. 2 razy, w tym w pierwszym i
7.
ostatnim tygodniu naboru
Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa
Wykorzystanie zasobów lokalnych (kulturowych, historycznych,
przyrodniczych)
3 i więcej zasoby
8.
2 zasoby
1 zasób
Operacja nie przewiduje wykorzystania żadnego z ww. zasobów
9. Efektywność
Zaangażowanie środków własnych w stosunku do dotacji w kosztach
całkowitych bez VAT wynosi co najmniej 45/55
Zaangażowanie środków własnych w stosunku do dotacji w kosztach
całkowitych bez VAT wynosi 50/50
Suma
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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