Załącznik nr 4 do LSR
Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Siła w Grupie”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działań 312 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru
1. W punkcie 1 należy wpisać tytuł wniosku oraz imię i nazwisko wnioskodawcy.
2. W punkcie 2 należy zaznaczyć działanie PROW, któremu odpowiada oceniana
operacja, stawiając znak X w odpowiednim polu.
3. Następnie należy wybrać zestaw kryteriów odpowiedni do danej operacji:
a) do operacji odpowiadających działaniu PROW „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” stosują się kryteria zawarte w Części A tabeli.
b) do operacji odpowiadających działaniu PROW „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” stosują się kryteria zawarte w Części B tabeli.
c) do operacji odpowiadających działaniu PROW „Odnowa i rozwój wsi” stosują
się kryteria zawarte w Części C tabeli z zastrzeżeniem, że na operacje z Odnowy
wsi zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego przeznaczy się w
pierwszych dwóch latach po 100 000,00 zł, tak aby każdy samorząd – członek
Stowarzyszenia w tym czasie mógł zrealizować przynajmniej jedną zgłoszoną
operację. Te operacje należą do rekomendowanych do dofinansowania. Pozostałe
środki w ramach limitu budżetowego będą przydzielone na mniejsze projekty
zgodnie z punktacją zawartą w karcie kryteriów lokalnych.
d) do „Małych projektów” stosują się kryteria zawarte w Części D tabeli.
Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polega na przyznaniu punktów za
każde kryterium stosujące się do danej operacji i wpisaniu ich w kolumnie tabeli „Przyznana
ocena”.
Po przyznaniu punktów za wszystkie kryteria stosujące się do danej operacji należy
zsumować oceny przyznane za poszczególne kryteria i wpisać obliczoną wartość w pozycji
formularza „SUMA PUNKTÓW”.
Rada nie wybiera operacji, które w ocenie pod względem spełnienia kryteriów uzyskały mniej
niż 3 pkt. Dla takich operacji podejmuje się uchwałę o nie wybieraniu operacji z powodu
niespełnienia minimalnych wymagań i zostają umieszczone na liście operacji nie wybranych
do realizacji.
W wierszu tabeli znajdującym się pod wierszami zawierającymi kryteria wyboru należy
wpisać datę posiedzenia i złożyć czytelny podpis.

Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru
1. Tytuł wniosku …………………………………………………………………………………………..
Wnioskodawca: …………..………………………………………..........................................
2.Operacja odpowiada działaniu PROW:



Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

CZĘŚĆ B: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie
PROW

 Odnowa i rozwój wsi
 Mały projekt

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana
ocena

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
powyżej 100 tys. ………………..…………………………………….0 pkt.
powyżej 50 tys. zł do 100 tys. ….…..………………………………..1 pkt.
do 50 tys. ..……………………………………………………………2 pkt.
Wielkość mikroprzedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych osób:
mikroprzedsiębiorstwo powstanie w wyniku realizacji operacji .….. 2 pkt.
od 1 do 2 osób…………..…………………………………………….1 pkt.
3 lub więcej osób ………..……………………………………………0 pkt.
Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania:
walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych ……………1 pkt.
nowoczesnych technologii, w tym informatycznych………………….1 pkt.
dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnych zawodów
i technologii…………………………………………………………....1 pkt.
lokalnych surowców, w tym produktów rolnych i leśnych………….1 pkt.
Operacja dotyczy:
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekr. i wypocz…..2 pkt.
usług dla ludności……………………………………………………...1 pkt.
przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych…1 pkt.
rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne………………….2 pkt.
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy ……………...….2 pkt.
Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji:
utworzone jedno miejsce pracy (w tym samozatrudnienie) ………….1 pkt.
utworzone dwa miejsca pracy……………..………………………….2 pkt.
utworzone 3 lub więcej miejsc pracy ……………………………..… 3 pkt.
Wiek wnioskodawcy:
do 35 lat……………………………………………………………….1 pkt.
35- 45 lat……………………………………………………………….0 pkt.
45+ …………………………………………………………………….1 pkt.
Wnioskodawca jest członkiem LGD „Siła w Grupie” co najmniej 3 lata ……. 2 pkt.
Przedstawiono uzasadnienie, że planowana działalność gospodarcza poprawia stan
środowiska naturalnego ………………………………………………………1 pkt.
SUMA PUNKTÓW
………............
data

……………………………………….
czytelny podpis członka Rady

