Kryteria wyboru operacji
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”
dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

1.

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Operacja może być uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju tylko wówczas, gdy wdrożenie
operacji przyczyni się do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego
oraz jednego przedsięwzięcia zapisanego w Strategii.
Operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, podlega dalszej ocenie wg poniższych
lokalnych kryteriów wyboru.
Operacje uznane za niezgodne z LSR nie podlegają dalszej ocenie.

2.
Lp.

Lokalne kryteria wyboru.
Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

1

Nakłady na utworzenie miejsca
pracy.*

5

1-3

2

Spójność projektu z operacjami
realizowanymi bądź już
zrealizowanymi na terenie LGD.

3

1-0

Uwagi
1 pkt. - powyżej 75 000 do 100 000
zł wysokości pomocy przyznanej na
realizację operacji przewidującej
utworzenie jednego miejsca pracy
2 pkt. – powyżej 50 000 zł do
75 000 zł wysokości pomocy
przyznanej na realizację operacji
przewidującej utworzenie jednego
miejsca pracy
3 pkt. – do 50 000 zł wysokości
pomocy przyznanej na realizację
operacji przewidującej utworzenie
jednego miejsca pracy
1 pkt. – tak
0 pkt. - nie

3

Finansowanie operacji dotyczących
wdrażania technologii
informatycznych lub finansowanie
operacji, które będą
wykorzystywać lub nawiązywać do
lokalnych zasobów społecznokulturalnych lub historycznych lub
przyrodniczo-rekreacyjnych.

2

1-0

4

Wkład własny wyższy od
minimalnego.

2

1-3

5

Operacja dotyczy utworzenia
nowego mikroprzedsiębiorstwa.

2

1-0

6

Operacja ma charakter
innowacyjny na obszarze realizacji
projektu.

2

2-0

1 pkt. – Finansowanie operacji
dotyczących wdrażania technologii
informatycznych lub finansowania
operacji, które będą wykorzystywać
lub nawiązywać do lokalnych
zasobów społeczno-kulturalnych lub
historycznych lub przyrodniczorekreacyjnych.
0 pkt. – operacje nie polegające na
wdrażaniu technologii
informatycznych oraz nie polegające
na finansowaniu operacji, które będą
wykorzystywać lub nawiązywać do
lokalnych zasobów społecznokulturalnych lub historycznych lub
przyrodniczo-rekreacyjnych.
1 pkt. – wkład własny równy
minimalnemu,
2 pkt. – do 10% włącznie powyżej
wkładu minimalnego
3 pkt. – więcej niż 10 % powyżej
wkładu minimalnego
1 pkt. – tak
0 pkt. – nie
2 pkt. – dotyczy obszaru LGD
1 pkt. – dotyczy obszaru co
najmniej gminy
0 pkt. – nie dotyczy

Minimalna liczba punktów – 9 pkt. Maksymalna liczba punktów – 32 pkt.
Kryteria nr: 3, 5 uzasadniają realizację operacji w ramach LSR.
*miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

W kryterium „Wkład własny wyższy od minimalnego”
Wartości procentowe liczone są w odniesieniu do całości projektu, tzn.:
3 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 60% kosztów kwalifikowanych projektu
(więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego).
2 pkt. – przy wkładzie własnym powyżej 50% do 60% kosztów kwalifikowanych
projektu (do 10% włącznie powyżej wkładu własnego).
1 pkt. – przy wkładzie własnym w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych
projektu (równy minimalnemu).

W kryterium „Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze realizacji projektu”
Przez innowacyjność należy rozumieć wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług dotąd
nieznanych i niewykorzystywanych (nowatorstwo, reforma, ulepszenie):
2 pkt. - rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD, nie tylko gminy, na terenie której
jest wprowadzane .
1 pkt. - rozwiązanie jest nowe na obszarze co najmniej gminy, na terenie której jest
wprowadzane.
0 pkt. – operacja nie ma charakteru innowacyjnego na obszarze realizacji projektu

