Załącznik do uchwały nr 51/2011 Walnego Zebrania Członków LGD Spichlerz Żuławski z dnia 24-11-2011

Lokalne kryteria wyboru operacji zgłaszanych w ramach działania:
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Lp.

Kryterium lokalne

Punktacja

Uzasadnienie

1.

Operacja
realizowana
w
miejscowości położonej przy
„Szlaku
nieograniczonych
perspektyw”
lub
„Szlaku
wodnym rzeki Święta”

- 10 pkt. - tak
- 5 pkt. - nie jest realizowana , ale operacja jest zgodna z
założeniami przedsięwzięcia „Diabły w żuławskich
wierzbach ukryte” – produkt regionalny lub „Budowanie
tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców”
– 0 pkt. - nie

2.

Realizacja operacji spowoduje - 10 pkt. - 3 lub więcej miejsc pracy
utworzenie nowych miejsc pracy - 5 pkt. - 2 miejsca pracy
- 3 pkt. - 1 miejsce pracy

Preferowane operacje realizowane w małych miejscowościach,
położonych przy Szlaku nieograniczonych perspektyw” lub
„Szlaku wodnym rzeki Święta” , mające służyć pobudzeniu
lokalnych inicjatyw. Ponadto preferowane operacje wpisujące
się w działania w ramach przedsięwzięć: „Diabły w żuławskich
wierzbach ukryte” – produkt regionalny lub „Budowanie
tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców”
.
Preferowane operacje zakładające tworzenie jak największej
ilości nowych miejsc pracy na terenie LGD lub
samozatrudnienie beneficjenta, tak aby zmniejszyć poziom
bezrobocia na obszarze objętym LSR. Rozwój aktywności
gospodarczej jest warunkiem koniecznym zwiększenia
dochodów i poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD

3.

4.

(miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)
Doświadczenie wnioskodawcy - 5 pkt. – Wnioskodawca zrealizował co najmniej jeden
w realizacji projektów
projekt
-10 pkt. - Wnioskodawca nie zrealizował żadnego
projektu

Całkowita kwota projektu

- 10 pkt. - mniej niż 50 000 PLN
- 5 pkt. - od 50 000 PLN do 80 000 PLN
- 0 pkt. - powyżej 80 000 PLN

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Preferowani są wnioskodawcy, którzy pierwszy raz składają
wniosek o pomoc. Zachęcenie lokalnej społeczności do
aktywnego pozyskiwania środków w celu poprawy jakości
życia mieszkańców z terenu objętego LSR
Preferowane operacje o niższej wartości kosztów
kwalifikowalnych z uwagi na ograniczone środki przeznaczone
na realizację LSR dla obszaru LGD

Kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR stanowią kryteria nr 1 lub 2.
Minimalne wymagania, które musi spełniać projekt, aby mógł zostać wybrany: minimalna liczba punktów – 8 pkt.

