Załącznik Nr 7
Procedury oceny i wyboru operacji
w ramach podziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020
realizowanego przez podmioty inne niż LGD

Karta zgodności operacji wg lokalnych kryteriów
Nr Wniosku:………………………………………………
Dane podmiotu składającego wniosek:………………………………………
Nazwa operacji: ………………………………………………………………

Lokalne kryteria wyboru operacji

Przedsięwzięcie: Nowopowstałe podmioty gospodarcze
Nazwa Kryterium

Wnioskodawca
utworzy działalność
w zakresie
rekreacji.

Realizacja operacji
spowoduje
utworzenie większej

Waga

Punktacja

Uwagi
0 pkt – działalność wnioskodawcy nie będzie
prowadzona w ramach branży preferowanej
2 pkt – działalność wnioskodawcy będzie
prowadzona w ramach branży preferowanej.

2

2

0 lub 1

0 lub 1 lub 2

Na
podstawie
diagnozy
obszaru,
a
także
przeprowadzonej analizy SWOT stwierdzono, iż na
terenie działania LGD istnieje niewystarczająca ilość
podmiotów
gospodarczych
związanych
z wskazaną dziedziną. W związku z powyższym
premiowane będą firmy zajmujące się rekreacją.
0 pkt – nie
2 pkt – 1 miejsce pracy powyżej wymaganego
minimum
4 pkt – 2 lub więcej miejsc pracy powyżej

Przyznana
ocena

Uzasadnienie przyznanej oceny

wymaganego minimum

liczby miejsc pracy
aniżeli wymagane
minimum

Co najmniej jedno
miejsce pracy
zostanie utworzone
dla osoby będącej
przedstawicielem
wskazanych w LSR
grup
defaworyzowanych

Wysokość wkładu
własnego.

Zatrudnienie oznacza: utworzenie co najmniej jednego
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne (w tym samozatrudnienie w przypadku
wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)
Preferuje
się
operacje
zakładające
realizacje
wskaźników rezultatu określonych w LSR.
0 pkt - miejsce pracy nie zostanie utworzone dla
osoby będącej przedstawicielem wskazanych w LSR
grup defaworyzowanych
4 pkt - miejsce pracy zostanie utworzone dla osoby
będącej przedstawicielem wskazanych w LSR grup
defaworyzowanych
2

0 lub 2

1

1 lub 2 lub 3

Za osobę defaworyzowaną rozumie się osobę
zarejestrowaną jako bezrobotna w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, która zamieszkuje na
terenie obszaru działania LGD „Lepsze Jutro”, która
spełnia jeden z następujących warunków :
- jest osobą, która nie ukończyła 30 r.ż.
- jest osobą z wykształceniem podstawowym lub bez
wykształcenia
- jest mieszkańcem gminy wiejskiej
1 pkt – brak wkładu własnego lub w wysokości nie
przekraczającej 5 %
2 pkt – wkład własny powyżej 5% kosztów
całkowitych
3 pkt – wkład własny powyżej 10% kosztów
całkowitych
Preferuje się projekty, w których przewidziany został
wkład własny wnioskodawcy. Celem jest promowanie
projektów angażujących środki inne niż środki
Programu. W ramach kryterium oceniana będzie
wielkość
zaangażowanych
środków
własnych
wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu
własnego w realizację projektu. Premiowane będą
projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład

własny na poziomie wyższym niż 5 %.
0 pkt – operacja nie
innowacyjności
3 pkt - operacja innowacyjna

Innowacyjność
operacji

1

0 lub 3

Obszar realizacji
operacji

1

1 lub 2

nosząca

znamion

Innowacyjność to zdolność do tworzenia i wdrażania
innowacji,
a także faktyczna umiejętność wprowadzania nowych
i zmodernizowanych produktów, nowych lub
zmienionych
procesów
technologicznych
lub
organizacyjnych. Nie ma przy tym znaczenia, że
produkty czy technologie (jako metody wytwarzania lub
organizacji) znane są gdzie indziej. Dla społeczności,
która ich wcześniej nie znała, są one bez wątpienia
innowacjami.
W
związku
z tym na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż
innowacją jest nie tylko to, co jest absolutną nowością
w skali krajowej czy międzynarodowej, ale to, co jest
nowością dla danej społeczności.
Innowacyjność
technologiczna
stanowi
uszczegółowioną
definicję
innowacyjności
dla
przedsięwzięcia Nowopowstałe podmioty gospodarcze i
odnosi się do: wykorzystywania nowoczesnych
technologii do wytwarzania nowych produktów i
promowania obszaru; upowszechnienia nowoczesnych
systemów
i
technologii,
w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii;
przywracania tradycyjnych metod wytwarzania dóbr
konsumpcyjnych
z zastosowaniem nowoczesnych technologii w celu
wytwarzania konkurencyjnych produktów lokalnych.
1 pkt – miejscowość większa niż 5 tys. mieszkańców
2 pkt – miejscowość mniejsza niż 5 tys. Mieszkańców
Preferowane
będą
operacje
realizowane
miejscowościach liczących mniej niż 5
mieszkańców.

w
tys.

Wnioskodawca
skorzystał z
doradztwa
udzielonego w
Biurze LGD

1

0 lub 1 lub 2

0 – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa
1 –wnioskodawca korzystał z doradztwa w trakcie
trwania naboru wniosków
2 – wnioskodawca korzystał z doradztwa w okresie
pomiędzy dniem zamieszczenia ogłoszenia o
planowanym naborze a dniem rozpoczęcia naboru
wniosków.
Preferuje się wnioskodawców korzystających ze
wsparcia doradczego oferowanego przez biuro LGD
SUMA PUNKTÓW- 20
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 4

Weryfikujący:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Hrubieszów, dn. ………………………………………

Sprawdzający:

………………………………………………………
(podpis osoby weryfikującej)

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Hrubieszów, dn. ………………………………………
………………………………………………………
(podpis osoby sprawdzającej)*
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* nie dotyczy w przypadku wypełniania kart przez poszczególnych członków Rady

Decyzja Rady w sprawie oceny wniosku
Suma uzyskanych punktów:

Operacja w wyniku przyznanej oceny uzyskała

Hrubieszów, dn. ………………………………………

………………………………………………………

(podpis Przewodniczącego Rady)*
* nie dotyczy w przypadku wypełniania kart przez poszczególnych członków Rady

Metodologia wyliczenia punktów w ramach kryterium: w kolumnie uwagi została umieszczona liczba punktów uzyskiwanych za spełnienie określonego kryterium stanowiąca
iloczyn przyjętej wagi i punktacji.
Waga: przyjęcie wagi nastąpiło w oparciu o wnioski z diagnozy oraz wpływ kryterium na realizację wskaźnika. Kryteriom wpływającym w wyższym stopniu na osiągnięcie
wskaźników zakładanych w LSR przypisano wagę – 2.
Metodologia obliczania procentowego udziału wkładu własnego.
Podstawę wyliczenia wkładu własnego stanowią całkowite koszty operacji z tym, że dla deklarujących bycie płatnikiem vat (pozycja 4.1.3 biznesplan) brane są pod uwagę koszty
netto, natomiast dla pozostałych koszty brutto. Wkład własny stanowi różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami operacji (odpowiednio netto lub brutto) a kwotą dofinansowania
określoną w LSR tj. 50 000,00 zł. Operacje w których wkład własny wnioskodawcy:
- nie przekracza 5% kosztów całkowitych (odpowiednio netto lub brutto) -przyznaje się - 1 pkt
- przekracza 5% kosztów całkowitych (odpowiednio netto lub brutto) - przyznaje się – 2 pkt
- przekracza 10 % kosztów całkowitych (odpowiednio netto lub brutto) - przyznaje się 3 pkt

