„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik nr 3

Kryteria wyboru dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia
2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby – premie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Kryterium

Opis/uzasadnienie

Punktacja

Źródło
weryfikacji

1. kwalifikacje
wnioskodawcy do
realizacji tego typu
operacji
(maks. 1pkt)

Preferowani są wnioskodawcy
posiadający doświadczenie i/lub
kwalifikacje merytoryczne do
realizacji tego typu operacji

1 pkt- wnioskodawca posiada
doświadczenie zawodowe i/lub
kwalifikacje merytoryczne
(wykształcenie, kursy, itp.) zbieżne
zakresem planowanej działalności
0 pkt- wnioskodawca nie posiada
doświadczenia zawodowego i/lub
kwalifikacji merytorycznych
(wykształcenie, kursy, itp.) zbieżnych z
zakresem planowanej działalności

Świadectwo
pracy, certyfikaty
ukończenia
kursów itp.

2. zakres (charakter)
podejmowanej
działalności
gospodarczej.
(maks.1 pkt)

Preferowane są operacje związane
z podejmowaniem
a) działalności, której podstawą są
lokalne produkty rolne (produkty
wytwarzane na obszarze LSR)
b) działalność turystyczna
polegająca na zakwaterowaniu i
usługach oferowanych całorocznie
c) działalność profesjonalna
naukowa i techniczna

1 pkt.- działalność bazująca na
lokalnych produktach rolnych
1pkt- działalność turystyczna
polegająca na zakwaterowaniu i
usługach gastronomicznych
oferowanych całorocznie
1 pkt- działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
0 pkt- inny rodzaj działalności

PKD

3. priorytetowe
grupy
wnioskodawców
(maks.2 pkt.)

Preferowani są wnioskodawcy
należący do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp
do rynku pracy – kobiety oraz
osoby bezrobotne do 30 roku życia
opisanych w LSR (w przypadku
gdy osoba fizyczna zakłada i
prowadzi w swoim imieniu
działalność gosp.) lub zatrudnienie
osoby z grupy de faworyzowanej
jeżeli wnioskodawca nie jest osobą
fizyczną prowadzącą działalność
w swoim imieniu.

2 pkt.- wnioskodawca należy do jednej
z grup defaworyzowanych lub deklaruje
zatrudnienie osoby z grupy de
faworyzowanej względem rynku pracy
0 pkt.- wnioskodawca nie należy do
jednej z grup defaworyzowanych lub
nie deklaruje zatrudnienia osób z grup
defaworyzowanych względem rynku
pracy

Informacja we
wniosku,
oświadczenie
beneficjenta

4. liczba
nowoutworzonych
miejsc pracy w
przeliczeniu na
pełne etaty
średniorocznie
(maks. 2 pkt.)

Preferowani są wnioskodawcy
deklarujący utworzenie więcej niż
jednego miejsca pracy (dodatkowe
miejsce pracy poza
samozatrudnieniem)

2 pkt.- w wyniku realizacji operacji
powstaną dwa lub więcej miejsc pracy
w przeliczeniu na pełne etaty
średniorocznie
1 pkt.- w wyniku realizacji operacji
powstanie jedno miejsc pracy w
przeliczeniu na pełne etaty
średniorocznie, w tym samozatrudnienie

Informacja we
wniosku,
oświadczenie
wnioskodawcy
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5. innowacyjność
operacji
(maks.3pkt)

Preferowane są operacje
innowacyjne zgodnie z opisem
zawartym dla tego przedsięwzięcia
w LSR

3 pkt.- projekt innowacyjny w skali
całego obszaru LSR
1 pkt.- projekt innowacyjny w skali 1
gminy objętej LSR na której
realizowana jest operacja
0 pkt.- brak innowacyjności

Wniosek

6. wpływ operacji
na stan środowiska
naturalnego i
zmiany klimatyczne
(maks. 2 pkt.)

Kryterium preferuje operacje
spełniające łącznie dwie
przesłanki- przynajmniej 10%
kosztów kwalifikowalnych
zestawienia rzeczowo-finansowego
przeznaczonych jest na
rozwiązania sprzyjające stanowi
środowiska naturalnego i zmianom
klimatu oraz zastosowanie tych
rozwiązań ma znaczący i istotny
wpływ na realizację operacji.

2 pkt. – przynajmniej 10% środków
finansowych zestawienia rzeczowo –
finansowego przeznaczonych jest na
rozwiązania sprzyjające stanowi
środowiska naturalnego i zmianom
klimatycznym i zastosowanie tych
rozwiązań ma istotny i znaczący
wpływ na realizację operacji.
0 pkt.- brak wpływu na ochronę
środowiska i klimat

Informacje
zawarte we
wniosku i
załącznikach

7. okres
zameldowania
wnioskodawcy na
obszarze LSR
(maks. 2pkt.)

Preferowani są wnioskodawca
2 pkt – okres zameldowania na
zameldowani nieprzerwanie na
obszarze LSR od dwóch lat wzwyż
pobyt stały lub czasowy na
1 pkt.- powyżej 1 roku do 2lat
obszarze LSR od co najmniej 2 lat 0 pkt.- poniżej 1 roku
na dzień złożenia wniosku

Dokumenty
przedstawione
przez
Wnioskodawcę –
aktualne,
urzędowe
zaświadczenie o
zameldowaniu
stałym lub
czasowym.

8. doradztwo biura
LGD
(maks. 2 pkt)

Preferowani są wnioskodawcy,
którzy korzystali z co najmniej
jednej form doradztwa biura LGD
w zakresie przygotowania wniosku
o przyznanie dofinansowanie
(doradztwo indywidualne,
szkolenia w trakcie naborów,
konsultacje telefoniczne).

Listy ze spotkań
informacyjnych,
szkoleń, wydruki
e-mail, rejestr
beneficjentów
korzystających z
doradztwa LGD.

2 pkt.- wnioskodawca korzystał z
więcej niż jednej formy doradztwa
biura LGD na etapie sporządzania
wniosku w tym udział w
szkoleniu/spotkaniu informacyjnym
1 pkt. – wnioskodawca korzystał z
jednej formy doradztwa biura LGD na
etapie sporządzania wniosków.
0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z
usług doradczych biura LGD na etapie
sporządzania wniosku

Maksymalnie 15 pkt.(min. 40% pkt.- tj. 6 pkt., aby otrzymać wsparcie)
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