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Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załącznik 2
Kryteria wyboru operacji
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Przedsięwzięcie „Zacznij razem z nami” - podejmowanie działalności gospodarczej
L.p.

1.

2.

3.

Kryterium (opis)

Skala
oceny

Punktacja

Uzasadnienie wyboru kryterium
w powiązaniu z analizą SWOT i
celami programu

Sposób pomiaru

Wnioskodawca/pracow
nik z grup
defaworyzowanych
Ilość utworzenych
miejsc pracy
w przeliczeniu na 1 pełny
etat liczony
średniorocznie
Innowacyjność 1
na skalę:

0-5

* tak - 5 pkt.
* nie - 0 pkt.

W 2, W 3

10- 11

* więcej niż 1 miejsce pracy -11 pkt.
* 1 miejsce pracy - 10 pkt.

Załącznik do LSR - Opis
zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru
Załącznik do LSR - Opis
zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru

0-10

* obszaru LSR - 10 pkt.
* gminy - 7 pkt.
*miejscowości - 3 pkt.
* brak innowacyjności - 0 pkt.

W 4, W 16

Załącznik do LSR - Opis
zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru

4..
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0-10
* aktywne (przetwarzanie) 10 pkt.
S6, W5
Załącznik do LSR - Opis
Wykorzystanie
* bierne (bez przetworzenia) 5 pkt.
zgodności z lokalnymi kryteriami
lokalnych zasobów lub
* brak wykorzystania - 0 pkt.
wyboru
produktów 2

5.

Zaspokojenie lokalnych
potrzeb na skalę:

0-15

6.

Zastosowanie
rozwiązań
proekologicznych 3

0-10

7.

Wpływ operacji na
podniesienie
atrakcyjności
turystycznej
(w szczególności na
zwiększenie ilości
turystów)

0-10

* obszaru LGD - 15 pkt
* gminy - 10 pkt
* miejscowości - 5 pkt
* brak - 0 pkt
* bezpośrednie ukierunkowanie całej
operacji na realizację celów
środowiskowych lub klimatycznych 10 pkt.
* zastosowanie rozwiązań
obejmujących część operacji (co
najmniej 35% budżetu) - 7 pkt.
* zastosowanie rozwiązań
obejmujących część operacji (co
najmniej 10% budżetu) - 3 pkt.
* brak - 0 pkt.
* całego obszaru- 10 pkt.
*gminy - 7 pkt.
*miejscowości - 3 pkt.
* brak wpływu - 0 pkt.

W6

Załącznik do LSR - Opis
zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru

W 21

Załącznik do LSR - Opis
zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru

W 17

Załącznik do LSR - Opis
zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru
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8. Promocja LGD i
0-5
promocja w:
Załącznik do LSR - Opis
* miejscu prowadzenia działalności
zgodności z lokalnymi kryteriami
PROW
gospodarczej (tablica) i mediach, co
wyboru
najmniej na stronie internetowej
wnioskodawcy - 5 pkt.
* miejscu prowadzenia działalności
gospodarczej (tablica) albo mediach,
co najmniej na stronie internetowej
wnioskodawcy - 2 pkt.
* brak promocji - 0 pkt.
9. Korzystanie z usług
0-5
*udział w szkoleniach i doradztwo w W 20
Załącznik do LSR - Opis
Biurze LGD - 5 pkt.
zgodności z lokalnymi kryteriami
doradczych LGD 4
*udział w szkoleniach lub doradztwie
wyboru
- 2 pkt.
*brak - 0 pkt.
Kryterium decydujące
5
Razem max.
81
Minimalna wymagana ilość punktów warunkująca przyznanie pomocy
30% wartości maksymalnej liczby
punktów
Innowacyjność - polega na wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego wyrobu, lub usługi lub procesu, lub nowej metody marketingowej, lub nowej metody
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.
Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe lub znacząco udoskonalone dla firmy.
Dotyczy to produktów, procesów i metod, które wnioskująca firma sama opracowała i wdrożyła lub planuje wdrożyć, a także te które wcześniej opracowały i wdrożyły inne
firmy i podmioty.
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Informacje potwierdzające spełnienie warunków kryterium muszą być odzwierciedlone w wopp i biznesplanie.
Wykorzystanie lokalnych zasobów lub produktów
Aktywne - wykorzystanie polegające na przetworzeniu pozyskanych lub nabytych lokalnych zasobów lub produktów, tzn. nadaniu im nowych właściwości lub
przeznaczenia, podniesienie ich jakości lub wartości.
Bierne - wykorzystanie w takiej postaci w jakiej zostały nabyte lub pozyskane przez wnioskodawcę, tzn. bez zmiany ich właściwości lub przeznaczenia (np. handel).
Informacje potwierdzające spełnienie warunków kryterium muszą być odzwierciedlone w wopp i biznesplanie.
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Zastosowanie rozwiązań proekologicznych - polega na: racjonalizacji zużycia surowców lub materiałów lub energii lub zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na
środowisko naturalne.
Informacje potwierdzające spełnienie warunków kryterium muszą być odzwierciedlone w wopp i biznesplanie.
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Korzystanie z usług doradczych LGD - w wyłącznie w okresie ogłoszonego naboru wniosków.
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