Lokalne kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”,
które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju dla działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Lp.

Opis kryterium – adekwatność

Nazwa kryterium

Punkty

do analizy SWOT

KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OCENIA SIĘ UZASADNIENIE REALIZACJI OPERACJI W RAMACH LSR

1.

Powiat brzozowski charakteryzuje się najwyższym
poziomem bezrobocia w województwie, stąd
kryterium preferuje projekty tworzące nowe
miejsca pracy. W analizie SWOT bezrobocie
wymieniano jako jeden z ważniejszych czynników
rozwojowych.

Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w ramach
operacji

5 > 3 miejsca pracy
3 – 3 miejsca pracy
2 – 2 miejsca pracy
1 – 1 miejsce pracy

Operacja dotyczy działalności
gospodarczej w zakresie
turystyki wiejskiej

W analizie SWOT zwracano uwagę na niski
stopień gospodarczego wykorzystania walorów
turystycznych obszaru.

1 – tak

2.

W analizie SWOT zwracano uwagę na niski
stopień gospodarczego wykorzystania dziedzictwa
kulturowego.

1 – tak

3.

Operacja dotyczy działalności
gospodarczej w zakresie
rzemiosła, rękodzielnictwa

0 – nie

0 – nie

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

3.

4.

5.

Innowacyjny charakter
operacji

Wsparcie dla osób
niepełnosprawnych

Wysokość wkładu własnego

Obszar działania charakteryzuje się niskim
wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców. Są to przedsiębiorstwa
o niskim poziomie wykorzystania innowacyjnych
technologii – ma to swoje odzwierciedlenie
w analizie SWOT. Innowacyjność będzie oceniana
w skali firmy.
W analizie SWOT zwracano uwagę na
wykluczenie na rynku pracy niektórych grup
społecznych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych.
Kryterium będzie preferować projekty w których
poziom dofinansowania jest niższy od
maksymalnego przewidzianego dla danego
działania.

1 – tak
0 – nie

1 – tak
0 – nie
0 – wkład równy
minimalnemu
1 – więcej niż 5%
powyżej wkładu
minimalnego

Maksymalna liczba punktów

10 punktów

Minimalna liczba punktów*

3 punkty

* minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja odnosi się do średniej arytmetycznej wszystkich
indywidualnych ocen członków Rady uprawnionych do głosowania przy ocenie danej operacji, obliczonej poprzez
zsumowanie ocen punktowych wyrażonych przez głosujących członków Rady, a następnie podzielenie przez
liczbę ważnie oddanych głosów

