LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
LP.

KRYTERIA

1.

Konsultacje w Biurze
LGD.

2.

Miejsca pracy

3.

Innowacyjność projektu.

4.

Wsparcie grup
defaworyzowanych.

PODEJMOWANIE

DZIALALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

RODZAJ
OPERACJI

PUNKTACJA
Wnioskodawca konsultował projekt
w biurze LGD przed złożeniem
wniosku (potwierdzenie - karta
konsultacyjna):
5 pkt – Tak
0 pkt – Nie
Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w wyniku realizacji
projektu:
3 pkt. – zatrudnienie dodatkowo, co
najmniej 1 osoby
0 pkt. - Samozatrudnienie
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie obszaru
LGD i wnioskodawca załączył
dokumenty wskazujące na
innowacyjność
2 pkt - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie Gminy i
wnioskodawca załączył dokumenty
wskazujące na innowacyjność
1 pkt - Przedsięwzięcie jest
innowacyjne na poziomie
wnioskodawcy i wnioskodawca
załączył dokumenty wskazujące na
innowacyjność
0 pkt – Przedsięwzięcie nie zawiera
elementów innowacyjnych.
Operacja ukierunkowana na
zaspokajanie potrzeb grup
defaworyzowanych - (osoby do 25
roku życia, osoby w wieku 50+):
5 pkt – Samozatrudnienie lub
zatrudnienie dotyczy osoby z
grupy defaworyzowanej
0 pkt – Operacja nie wspiera osób z
grupy defaworyzowanej .

W wyniku realizacji operacji
5.

6.

7.

Wsparcie tworzenia
miejsc noclegowych

Zintegrowanie projektu.

Czas realizacji operacji

Max. liczba punktów

powstaną miejsca noclegowe:
3 pkt – TAK
0 pkt - NIE
Operacja zapewnia zintegrowanie
projektu na poziomie:
4 pkt – Podmiotów
3 pkt – Zasobów
2pkt – Celów
0 pkt – Brak zintegrowania
Przewidywany czas realizacji operacji
wynosi:
4 pkt – do 12 miesięcy
3 pkt – powyżej 12 miesięcy do
18 miesięcy
0 pkt – powyżej 18 miesięcy
27 punktów

Opis kryteriów:
1. Konsultacje w Biurze LGD (potwierdzenie - karta konsultacyjna) - Preferuje się, aby
wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku
w biurze LGD. Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentów LGD.
2. Miejsca pracy - Preferuje się operacje w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy na
obszarze LGD. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku.
3. Innowacyjność projektu - Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie
produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu niestosowanych do tej pory na tym
obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne,
w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze.
Wysoko punktowane będą operacje, których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak
największego obszaru. Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku
oraz dokumentów, które w sposób jednoznaczny wskazują na innowacyjność projektu na danym
poziomie.
4. Wsparcie grup defaworyzowanych - Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane na
grupy de faworyzowane (osoby do 25 roku życia, osoby w wieku 50+). Preferuje się, aby operacje
realizowane w ramach LSR dotyczyły wsparcia dla potrzebującej pomocy grupy. Dążenie do tego,
aby osoby z w/w grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego.
5. Wsparcie tworzenia miejsc noclegowych – wyniki diagnozy i analizy SWOT obszaru
jednoznacznie wskazały, iż słabą stroną obszaru LGD jest zbyt mała liczba miejsc noclegowych,
w związku z powyższym LGD premiować będzie te operacje, których realizacja przyczynia się do
powstawania miejsc noclegowych.
6. Zintegrowanie projektu - Operacja zapewnia zintegrowanie projektu na poziomie podmiotów, tj.
będzie realizowana przez podmioty z dwóch różnych sektorów (np. gospodarczy ze społecznym);
jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się
na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie
różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących
dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR,

tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz
wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć
logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać. Kryterium weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium.
7. Czas realizacji operacji. Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który racjonalnie
zaplanował czas realizacji operacji, dzięki czemu sprawnie rozliczy projekt. Racjonalne
zaplanowanie okresu realizacji operacji ma ogromne znaczenie na osiągnięcie zaplanowanych przez
LGD „Kraina Rawki” wskaźników. Im później LGD dowie się o „zwolnieniu” środków w ramach
danego działania, tym mniejsze szanse na skorzystanie z nich mają inni beneficjenci. Kryterium
weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku.
Minimalne wymagania wyboru operacji do dofinansowania.
Każdy projekt złożony w ramach danego konkursu, aby dostał dofinansowanie musi:
1) uzyskać w wyniku oceny Rady Stowarzyszenia minimum 40% maksymalnej ilości punktów
możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru,
2) być zgodny z LSR

