LGD KRAJNA NAD NOTECIĄ
NABÓR X/2014
Kryteria wyboru operacji, określone w LSR
I Kryteria dostępu
Dotyczących operacji, których zakres i charakter odpowiada działaniu „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r., Dz.U.Nr200 wraz z późniejszymi
zmianami).

Dotyczących operacji, których zakres i charakter odpowiada działaniu „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r., Dz. U. Nr 139 poz. 883 wraz z późniejszymi
zmianami).

Dotyczących operacji, których zakres i charakter odpowiada działaniu „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego
2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 wraz z późniejszymi zmianami.

Dotyczących operacji, których zakres i charakter odpowiada „Małym projektom” w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
wraz z późniejszymi zmianami.

II Lokalne kryteria wyboru:
Kryteria wspólne dla wszystkich operacji:
1. Wnioskodawca jest/nie jest członkiem LGD (członkostwo ocenia się na podstawie uchwały
zarządu LGD o przyjęciu w poczet członków przed dniem złożenia wniosku o pomoc oraz opłaceniu
składek)
- jest członkiem LGD - 2 pkt.
- nie jest członkiem LGD - 0 pkt.
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2. Operacja jest komplementarna wobec innych projektów realizowanych w obszarze objętym LSR
od 0 do 3 pkt.
3. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów Od 0 do 3 pkt.
- zrealizowany 1 projekt – 1 pkt.
- zrealizowane 2 projekty – 2 pkt.
- zrealizowane 3 projekty – 3 pkt.
4. Operacja ma innowacyjny charakter Od 0 do 3 pkt.
-Innowacyjność w skali miejscowości 1 pkt.
-W skali gminy 2 pkt.
-W skali obszaru LGD 3 pkt.
Kryteria dla operacji typu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
1. Ilość osób w gospodarstwie beneficjenta wynosi co najmniej 2 osoby, wyłączając wnioskodawcę –
3 pkt. Wnioskodawca zobowiązany jest do jednoznacznego zadeklarowania tego we wniosku.
2. Planowana działalność gospodarcza jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów – od 0 do
5 pkt.
3. Operacja przyczynia się do rozwoju usług turystycznych bądź innych usług w Obszarze i/lub do
przetwórstwa bądź przechowalnictwa produktów rolnych – od 0 do 8 pkt.
Kryteria dla operacji typu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
1. Operacja przyczynia się do rozwoju usług, w tym turystycznych w Obszarze – od 0 do 8 pkt.
2. Projekt zakłada współpracę z innymi podmiotami – od 0 do 3 pkt. Współpraca dotyczyć ma:
- pogłębienia dotychczasowej współpracy lub współpracy po zrealizowaniu projektu co powinno być
wyraźnie opisane we wniosku.
- zakres współpracy może dotyczyć kooperacji produkcji/usług, przepływu informacji wiedzy
i innowacji miedzy podmiotami; na udostępnianiu własnych osiągnięć, (technologicznych,
organizacyjnych, ochrony środowiska itp.), w sposób bezpośredni lub w ramach sieci (klastrów, izb
lub organizacji gospodarczych). Może tez polegać na wspólnej promocji firmy jej produktów /usług,
udostępnianiu firmy do pokazów, odbywania praktyk zawodowych uczniów.
3. Operacja przyczynia się do tworzenia/promocji produktu lokalnego – od 0 do 4 pkt.
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4. Planowana działalność gospodarcza jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów – od 0 do 5
pkt.
5. Planowana działalność gospodarcza będzie prowadzona jako firma rodzinna – 2 pkt.
Kryteria dla operacji typu „Odnowa i rozwój wsi”
1. Korzyści z operacji odniosą 2 lub więcej miejscowości – 0 lub 2 pkt. Korzyści polegać powinny na
tym, że wybudowane, przebudowane, wyremontowane lub wyposażone w wyniku realizacji projektu
obiekty będą nie tylko udostępniane publicznie ale także służyć będą do organizowania wspólnych
wydarzeń/ imprez w oparciu o te obiekty. Powinno to być jednoznacznie zadeklarowane w opisie
operacji z wyszczególnieniem miejscowości lub gmin których to dotyczy.
2. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i/lub gospodarczej mieszkańców
obszaru – od 0 do 5 pkt.
3. Celem operacji jest zachowanie lub odtworzenie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego lub historycznego – od 0 do 2 pkt.
Kryteria dla operacji typu „Małe Projekty”
1. Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej:
- poniżej 700 mieszkańców - 3 pkt.
- od 700 do 1000 mieszkańców – 2 pkt.
- powyżej1000 mieszkańców – 1 pkt.
2. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
- do 20 tys. zł – 2 pkt.
- powyżej 20 tys. zł – 0 pkt.
3. Projekt zakłada aktywny udział mieszkańców Obszaru – od 0 do 3 pkt.
4. Operacja ma charakter inwestycyjny, tzn że w jej ramach nakłady ponoszone są na majątek trwały,
w szczególności na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, połączony z modernizacją,
wyposażenie i oznakowanie:
- świetlic wiejskich i innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowaniem przyległych
terenów;
- obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
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- przestrzeni publicznej;
- niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu i sprzedaży
produktów/ usług lokalnych. Za operacje spełniającą powyższe kryterium przyznaje się 8 pkt.
5. Celem operacji jest zachowanie lub odtworzenie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego lub historycznego, w tym urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniami
historycznymi i zagospodarowanie terenu wokół nich – od 0 do 2 pkt.
6. Operacja podnosi kwalifikacje społeczne i zawodowe mieszkańców od 0 do 2 pkt.
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