1) Przedsięwzięcie 1.1.2: Rozwijanie podmiotów gospodarczych –. Sposób realizacji – konkurs.
Lp.

1

Nazwa kryterium

Wzrost zatrudnienia w
wyniku realizacji operacji

Opis kryterium
Warunkiem uzyskania punktów w ramach kryterium będzie
zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie
wnioskodawcy, będące wynikiem realizacji projektu,
bezpośrednio po jego zakończeniu i utrzymane w okresie
trwałości projektu.
Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji
zawartych w dokumentacji projektowej.
Wnioskodawca uzyska punkty w zależności od wzrostu
zatrudnienia.

2

3

Wpływ operacji na grupy
defaworyzowane

Innowacyjny charakter
operacji

Warunkiem uzyskania punktów jest aby Wnioskodawca w
sposób niebudzący wątpliwości uzasadnił w jaki sposób
działania ujęte w WOP przyczynią się do zaspokojenia
potrzeb osób z grup defaworyzowanych. Na wnioskodawcy
spoczywa obowiązek zapewnienia wiarygodnego
wykazania, dowodu, że projekt jest skierowany do grup
defaworyzowanych.
Wnioskodawca odniósł się do definicji innowacyjności
zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
oraz szczegółowo opisał w jaki sposób wybrane
techniki/metody/narzędzia spełniają tę definicję w
kontekście planowanej operacji.

Sposób oceny/punktowania

Źródło danych

Max
liczba
punktów

Informacje zawarte
we WOP

20

Informacje zawarte
we WOP

20

Informacje zawarte
we WOP

10

Punktacja:
▪
▪
▪

operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy
lub więcej w przeliczeniu na pełne etaty – 20
pkt
operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty – 15 pkt
Operacja nie zakłada tworzenia miejsc pracy
– 0 pkt

Punktacja uzależniona od spełnienia 1 lub kilku
warunków dot. wpływu realizacji operacji na:
▪
▪
▪

bezrobotnych do 34 r.ż. – 10 pkt.
długotrwale bezrobotnych - 10 pkt
nie ma wpływu - 0 pkt

Punkty podlegają sumowaniu.
Punktacja uzależniona od odpowiedzi na pytanie: Czy
wnioskodawca odniósł się do definicji innowacyjności
wskazanej w LSR i wykazał w sposób niebudzący
wątpliwości, że planowane dla operacji działania,
narzędzia itp. pozwolą na stwierdzenie jej
innowacyjnego charakteru?

Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie na obszarze
LSR nowego lub znacząco udoskonalonego produktu,
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy
społecznych

▪
▪

TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

Punktacja uzależniona od spełnienia 1 lub obu
warunków dot. konsultacji:

4

Udział w spotkaniach
informacyjnoszkoleniowych i
konsultacje w biurze LGD

Preferowane będą operacje, których wnioskodawcy w
trakcie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy
korzystali ze wsparcia oferowanego i realizowanego przez
LGD w postaci szkoleń i/lub z doradztwa świadczonego w
Biurze LGD. Co powinno wpłynąć na jakość
przygotowanych projektów.

▪
▪
▪

Wnioskodawca brał udział w spotkaniu
informacyjno-szkoleniowym organizowanym
przez LGD – 5 pkt
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w
biurze LGD – 5 pkt
Nie korzystano ze wsparcia LGD – 0 pkt

Punkty podlegają sumowaniu.

5

Preferowane bedą firmy produkcyjne i usługowe. Rozwój
działalności gospodarczej produkcyjnej i usługowej
prowadzi do wzrostu dochodów i zatrudnienia w innych
Operacja zakłada rozwój przedsiębiorstwach, a także do zwiększenia wpływów
działalności usługowej lub podatkowych władz lokalnych. Jest to tzw. efekt
mnożnikowy. Wynika on z dodatkowego popytu tworzonego
produkcyjnej
przez nowo powstałe lub rozwijające się przedsiębiorstwa,
umożliwiającego wzrost firm będących dla nich dostawcami
dóbr i usług. Jednocześnie zwiększa się siła nabywcza
ludności poprzez wynagrodzenia pracowników, a tym

Informacje zawarte
we WOP
weryfikowane w
oparciu o:
- listy obecności ze
spotkań
informacyjno –
szkoleniowych

10

- karty doradztwa
bezpośredniego
realizowanego w
biurze LGD

Punktacja:
▪
▪

Operacja dotyczy działalności usługowej lub
produkcyjnej – 10 pkt
Operacja dotyczy działalności innej niż
usługowa lub produkcyjna – 0 pkt

Informacje zawarte
we WOP

10

samym przyczyniają się do rozwoju firm zaspokajających
potrzeby konsumpcyjne. W ten sposób rozwój jednych firm
za pośrednictwem dodatkowego zapotrzebowania na
produkty i usługi „pomnaża się” w postaci rozwoju innych
podmiotów gospodarczych.
Weryfikacja danych z WOP w części dot. rodzaju rozwijanej
działalności będzie prowadzona w oparciu o wykaz
działalności wg klasyfikacji PKD.
Punktacja:

6

Doświadczenie
wnioskodawcy

Kryterium oceniać i preferować będzie przedsiębiorców
posiadających doświadczenie w faktycznym prowadzeniu
(wyłączając okresy zawieszenia) pozarolniczej działalności
gospodarczej.

▪
▪
▪

Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu wkładu
własnego Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział

7

Wkład własny

w kosztach kwalifikowanych. Preferowane będą
operacje, które zakładają udział wkładu własnego
większego niż minimum założone dla danego
poddziałania, wskazane w ogłoszeniu o naborze
wniosków o udzielenie wsparcia.

W przypadku obniżenia procentowego poziomu
dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez
Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania,
punkty nie będą przyznawane.

wnioskodawca prowadzi pozarolniczą
działalność gospodarczą powyżej 5 lat – 10
pkt
wnioskodawca prowadzi pozarolniczą
działalność gospodarczą powyżej 2 do 5 lat –
5 pkt
wnioskodawca prowadzi pozarolniczą
działalność gospodarczą 2 lata lub krócej – 0
pkt

Informacje zawarte
we WOP
weryfikowane w
oparciu o:
KRS/CEIDG

10

Informacje zawarte
we WOP

5

Punktacja:
Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi obniżyć
wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania
względem poziomu wydatków kwalifikowanych.
Za każde % obniżenie wartości wnioskowanego
dofinansowania, skutkujące kwotowym
podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od
wymaganego minimum przyznawane będą dodatkowe
punkty wg skali poniżej. Obniżenie wartości
wnioskowanego dofinansowania o:

Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na
obszarach wiejskich LGD.

8

9

Operacja będzie
realizowana w
miejscowości
zamieszkanej przez mniej
niż 5 tys. mieszkańców

Spójność diagnozy
operacji z założeniami
LSR

▪ więcej niż 10,00% –5 pkt.
▪ od 5,00% do 10,00% – 3 pkt.
▪ mniej niż 5,00%– 2 pkt.
▪ wkład własny równy minimalnemu – 0 pkt
Punktacja jest uzależniona od miejsca realizacji
operacji.

Kryterium dotyczy liczby mieszkańców miejscowości
zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 m. wg.
GUS

W przypadku realizacji operacji w większej liczbie
miejscowości, pod uwagę bierze się średnią
arytmetyczną ilość mieszkańców zamieszkujących
miejscowości objęte operacją.

Ocena kryterium oparta będzie na najbardziej aktualnych
danych statystycznych GUS dostępnych na dzień
ogłaszania konkursu.

Jeżeli operacja realizowana jest w miejscowości o
liczbie mieszkańców:

W ramach kryterium ocenie podlega czy przestawione w
diagnozie operacji problemy stojące u podstaw realizacji
operacji są spójne z problemami/wyzwaniami wskazanymi
w dla I celu ogólnego LSR, którego osiągnięcia zakłada
realizacja operacji

▪ do 5 tys. – 5 pkt.
▪ pow.5 tys. - 0 pkt.
Punktacja uzależniona od tego czy Wnioskodawca
wykazał spójność diagnozy projektu z LSR poprzez
wskazanie w projekcie:
▪
▪
▪

Dane statystyczne z
publikatorów GUS

5

Informacje zawarte
we WOP

10

więcej niż 2 problemy/wyzwania wskazane w
LSR – 10 pkt.
od jednego do dwóch problemów/wyzwań
wskazanych w LSR – 5 pkt.
nie wykazano – 0 pkt
SUMA MAKSYMALNIE

100 pkt

WYMAGANE MINIMUM

32 pkt

