Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej
Lp.
Kryterium
Definicja Kryterium

1

Nowe miejsca pracy

2

Status wnioskodawcy

3

Wsparcie osób z grup
defaworyzowanych

Punktacja

Źródło weryfikacji

1 pkt – utworzone co Wniosek o przyznanie pomocy (opis
najmniej 2 miejsca
planowanej operacji)
Biznesplan (wskazanie
Kryterium preferuje operacje,
pracy (2 pełne etaty)
planowanych
do utworzenia miejsc pracy)
których realizacja generuje więcej
niż jedno miejsce pracy
0 pkt – jedno miejsce
pracy (w tym
samozatrudnienie)
1 pkt- osoba
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o
niezatrudniona na
przyznanie pomocy na udostępnionym
Kryterium preferuje osoby
podstawie umowy
formularzu LGD
pozostające bez zatrudnienia na
o pracę lub spółdzielczej
podstawie umowy o pracę lub
umowy o pracę
spółdzielczej umowy o pracę
0 pkt - pozostali
1 pkt – zatrudnienie
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o
przynajmniej na jednym przyznanie pomocy na udostępnionym
stanowisku pracy
formularzu LGD
Kryterium preferuje operacje,
których realizacja przyczyni się do (w tym
samozatrudnienie) osoby
wsparcia osób z grup
defaworyzowanych zgodnie z ich z grupy
defaworyzowanej
definicją w LSR
0 pkt – nie dotyczy

Doradztwo w Biurze LGD
4

Kryterium preferuje wnioski
przygotowane w konsultacji z
Biurem LGD

3 pkt – tak
0 pkt – nie

Karta udzielonego doradztwa - dokument
LGD
(doradztwo przy przygotowaniu wniosku o
przyznanie pomocy)
UWAGA!
Konsultacja
wymaga
wcześniejszego
uzgodnienia terminu z LGD

5

6

Innowacyjność operacji

Charakter innowacyjności

Kryterium preferuje operacje
zakładające innowacyjny
charakter rozwiązań dot.
produktu, usługi, technologii,
technik organizacji, urządzeń i
sprzętu niestosowanych
dotychczas na tym obszarze,

Skutki innowacyjnego
oddziaływania
o
zasięgu:
2 pkt - obszaru LGD

a w znacząco lepszy sposób
angażujący, w tym promujący
jego lokalny potencjał

0 pkt - nie dotyczy

Kryterium preferuje operacje,
których innowacyjność wpływa
znacząco na jakość życia lokalnej
społeczności w obszarze ochrony
środowiska, przeciwdziałania
zmianom klimatycznym,
zwalczania ubóstwa, włączenia
społecznego, zakupu nowych
urządzeń z zastosowaniem nowej
ulepszonej technologii, zgodnie z
opisem zawartym w LSR

Wniosek o przyznanie pomocy
(opis planowanej operacji)
Załącznik dodatkowy –
Uzasadnienie spełnienia kryterium

1 pkt – gminy

Rodzaj innowacyjności
operacji:
3 pkt - innowacja
operacji w obszarze
ochrony środowiska czy
przeciwdziałania
zmianom klimatycznym
2 pkt - innowacja w
obszarze związanym ze
zwalczaniem ubóstwa
czy włączeniem
społecznym
1 pkt - innowacja
poprzez zakup nowych
urządzeń z
zastosowaniem nowej,
ulepszonej technologii
0 pkt - nie dotyczy

Wniosek o przyznanie pomocy
(opis planowanej operacji)
Załącznik dodatkowy –
Uzasadnienie spełnienia kryterium

7

Realizacja operacji wpłynie
na:
- pobudzenie aktywności
mieszkańców i
wzmocnienia ich
wzajemnych relacji, więzi z
miejscem zamieszkania lub
- promocję obszaru,
zachowanie dziedzictwa,
rozwój turystyki, rekreacji i
kultury

Kryterium preferuje działania
mające znaczący wpływ na
pozytywne zmiany w
środowiskach lokalnych

3 pkt – obszary
tematyczne realizowanej
operacji odnoszą się do
wskazanych w
kryterium

-Wniosek o przyznanie pomocy
(opis planowanej operacji)
- Załącznik dodatkowy – Uzasadnienie
spełnienia kryterium

0 pkt – nie dotyczy

-

maksymalna liczba punktów oceny
minimum wymagane

14,0
8,44

