Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2021 Zarządu Stowarzyszenia LGD
„Ziemia Łęczycka” z dnia 05.05.2021 r

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”

Rodzaj operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej
Lp.

Kryteria

Definicja kryterium

Punktacja
4 pkt – utworzone co
najmniej 2 miejsca pracy

1

Nowe miejsca
pracy

Kryterium preferuje operacje których
realizacja generuje więcej niż jedno
0 pkt – nieutworzone
miejsce pracy rozumiane jako
zatrudnienie na pełny etat na umowę o
lub utworzone 1 miejsce pracy
pracę lub spółdzielczą umowę o pracę
3 pkt – do 100 000 zł

2

Wnioskowana
kwota pomocy

Kryterium preferuje operacje, których
realizacja wymaga niższych kwot
pomocy

Źródło weryfikacji
- Wniosek o przyznanie pomocy
(opis planowanej operacji) Biznesplan (wskazanie
planowanych do utworzenia
miejsc pracy)

- Wniosek o przyznanie pomocy (plan
finansowy operacji, oświadczenie
1 pkt - powyżej 100 000 zł – 200 000 zł podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy)
0 pkt – powyżej 200 000
- Biznesplan (zakres rzeczowofinansowy operacji)

3

Doświadczenie
wnioskodawcy

4

Wsparcie osób
z grup
defaworyzowanych

-Wniosek o przyznanie pomocy
Kryterium preferuje wnioskodawców 1 pkt – posiada doświadczenie
(opis planowanej operacji)
posiadających doświadczenie w
- Oświadczenie podmiotu ubiegającego
0 pkt – brak doświadczenia
się o przyznanie pomocy poświadczone
realizacji projektów
dokumentem źródłowym
Oświadczenie podmiotu ubiegającego
się o przyznanie pomocy na
2 pkt – zatrudnienie przynajmniej na
Kryterium preferuje operacje,
jednym stanowisku pracy osoby z grupy udostępnionym formularzu LGD
których realizacja przyczyni się do
defaworyzowanej w pełnym wymiarze
wsparcia osób z grup
czasu pracy na umowę o pracę lub
defaworyzowanych, zgodnie z
spółdzielczą umowę o pracę
definicją w LSR
0 pkt - nie dotyczy

5

Doradztwo w
Biurze
LGD

Kryterium preferuje wnioski
przygotowane w konsultacji z Biurem
LGD

3 pkt - tak
0 pkt - nie

6

Innowacyjność
operacji

Kryterium preferuje operacje
zakładające innowacyjny charakter
rozwiązań dot. produktu, usługi,
technologii, technik

Skutki innowacyjnego oddziaływania o
zasięgu:
2 pkt – obszaru LGD

Karta udzielonego doradztwadokument
LGD
(doradztwo przy przygotowaniu
wniosku o
przyznanie pomocy)
UWAGA!
Konsultacja wymaga wcześniejszego
uzgodnienia terminu z LGD
- Wniosek o przyznanie pomocy
(opis planowanej operacji)
- Załącznik dodatkowy – Uzasadnienie

7

Charakter
innowacyjności

organizacji, urządzeń i sprzętu
niestosowanych dotychczas na tym
obszarze, a w znacząco lepszy sposób
angażujący, w tym promujący jego
lokalny potencjał
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

spełnienia kryterium
1 pkt – gminy
0 pkt - nie dotyczy
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

3 pkt - wkład własny na poziomie pow.
50% kosztów kwalifikowalnych
operacji

8

Wysokość wkładu
własnego

Kryterium preferuje wnioski
deklarujące wyższy udział wkładu
własnego do wymaganego wkładu
minimalnego

Wniosek o przyznanie pomocy
(plan finansowy operacji)

2 pkt – wkład własny na poziome pow.
40% do 50% kosztów kwalifikowalnych
operacji
1 pkt – wkład własny na poziomie pow.
30% do 40% kosztów kwalifikowalnych
operacji
0 pkt – wartość wkładu własnego na
poziomie wkładu minimalnego 30%
kosztów kwalifikowalnych operacji

9

Oświadczenie podmiotu ubiegającego
się o przyznanie pomocy na
udostępnionym formularzu LGD

Wykorzystanie
lokalnych
produktów rolnych
Opeacja będzie realizowana przez
podmiot prowadzący działalność,
której podstawę będą stanowiły
lokalne produkty rolne

maksymalna liczba punktów oceny
minimum wymagan

6 pkt – TAK
0 pkt – NIE

27 pkt
8,1 pkt

