Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia „Euro-Country”
OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO –
PRZEDSIĘBIORCY
Przedsięwzięcie I
L.p.
1.

2.

Kryterium lokalne
Wnioskodawca
zakłada stworzenie
nowych miejsc pracy
w ilości adekwatnej
do wnioskowanej
kwoty
Maks. liczba pkt.3
Wnioskodawca
zakłada stworzenie
większej niż wynika to
z budżetu projektu
liczby miejsc pracy –
kryterium dotyczy
tylko rozwijania
działalności

Punktacja
- projekt przewiduje stworzenie 3
miejsc pracy – 3 pkt.
- projekt przewiduje stworzenie 2
miejsc pracy – 2 pkt.
- projekt przewiduje stworzenie 1
miejsca pracy – 1 pkt.
- projekt nie przewiduje stworzenia
miejsc pracy – 0 pkt.
- wnioskodawca zakłada stworzenie
większej niż wynika to z budżetu
projektu liczby miejsc pracy – 1 pkt.
- wnioskodawca nie zakłada
stworzenia większej niż wynika to z
budżetu projektu liczby miejsc pracy
– 0 pkt.

Maks. liczba pkt. 1
3.

4.

Wnioskodawca
zakłada wsparcie dla
określonej grupy osób

- projekt przewiduje zatrudnienie
dla osób młodych (poniżej 30 roku
życia) lub osób starszych (powyżej 50
roku życia – 1 pkt.

Maks. liczba pkt. 1

- nie przewiduje zatrudnienia
wskazanych powyżej grup osób – 0
pkt.

Projekt zakłada
działania związane z
ochroną środowiska
lub działania
proklimatyczne

- operacja/ projekt zakłada działania
związane z ochroną środowiska lub
klimatu – 1 pkt.
- operacja/projekt nie zakłada
działań związanych z ochroną
środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Maks. liczba pkt. 1

Opis/Uzasadnienie / adekwatność do
analizy SWOT
Zatrudnienie tylko na podstawie
samozatrudnienia, umowy o pracę, lub
spółdzielczej umowy o pracę. Preferuje
operacje/projekty
zakładające
tworzenie nowych miejsc pracy na
terenie LGD - na podstawie danych
wskazanych we wniosku o przyznanie
pomocy.
Zatrudnienie tylko na podstawie
samozatrudnienia, umowy o pracę, lub
spółdzielczej umowy o pracę. Preferuje
się operacje/projekty w których zakłada
się stworzenie miejsc pracy w większej
niż wymagana minimalna liczba. Np. z
kwoty dofinansowania wynika, że
powinien stworzyć 2, a operacja zakłada
stworzenie 3 i więcej miejsc pracy - na
podstawie danych wskazanych we
wniosku o przyznanie pomocy.
Preferuje operacje/projekty, w których
zakłada się zatrudnienie lub wsparcie
dla określonych osób wchodzących w
skład
grup
defaworyzowanych.
Kryterium dotyczy wszystkich osób
zatrudnianych w ramach realizacji
projektu. Zidentyfikowane grupy to
osoby: młode (między 16 a 30 rokiem
życia) lub osoby starsze (powyżej 50
roku życia), które wypadły z rynku pracy
(nie dotyczy emerytów i rencistów) - na
podstawie
oświadczenia
wnioskodawcy lub danych wskazanych
we wniosku o przyznanie pomocy.
Preferuje operacje/projekty w których
zastosowano rozwiązania sprzyjające
ochronie środowiska lub klimatu (np.
zakupione urządzenie lub maszyna
spełnia aktualne normy w zakresie
ochrony
środowiska
lub
wykorzystywane
materiały
są
proekologiczne – biodegradowalne lub
podlegają
recyklingowi)
lub
wykorzystujące rozwiązania energii

5.

Wykorzystanie
lokalnych zasobów w
projekcie
Maks. liczba pkt. 1

6.

Doradztwo w biurze
LGD
Maks. liczba pkt. 1

7.

- operacja zakłada wykorzystanie
lokalnych zasobów – 1 pkt.
- operacja nie zakłada wykorzystania
lokalnych zasobów – 0 pkt.

- wnioskodawca korzystał z
doradztwa w biurze LGD – 1 pkt.
- wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa biurze LGD – 0 pkt.

Innowacyjność

- projekt jest innowacyjny na terenie
całego obszaru LGD – 2 pkt.

Maks. liczba pkt. 2

- projekt jest innowacyjny na terenie
jednej gminy obszaru LGD – 1 pkt.
- projekt nie jest innowacyjny – 0
pkt.

8

Poziom wkładu
własnego
wnioskodawcy –
kryterium dotyczy
tylko rozwijania
działalności
Maks. liczba pkt. 2

- projekt przewiduje powyżej 5 %
nieobligatoryjnego wkładu własnego
– 2 pkt.
– projekt przewiduje do 5%
nieobligatoryjnego wkładu własnego
– 1 pkt.
– projekt nie przewiduje
nieobligatoryjnego wkładu własnego
– 0 pkt.

odnawialnej.
Kryterium
dotyczy
wszystkich nabywanych w ramach
dofinasowania maszyn i urządzeń - na
podstawie danych wskazanych w
opisie we wniosku o przyznanie
pomocy.
Lokalny
produkt
jest
produkowany/wytwarzany na terenie
objętym
LSR.
Preferuje
się
operacje/projekty
wykorzystujące
lokalną historię, tradycję, kulturę,
walory lokalnego środowiska, lokalną
infrastrukturę turystyczną, lokalne
produkty i usługi, w powiązaniu z
analizą SWOT w LSR - na podstawie
danych wskazanych w opisie we
wniosku o przyznanie pomocy.
Preferuje się operacje/projekty, które
były konsultowane z pracownikami
biura LGD. Doradztwo dotyczyć może
kwalifikowalności kosztów, zgodności
projektu
z
PROW
2014-2020,
załączników do wniosku. Pracownicy
biura
LGD
nie
wypełniają
beneficjentom
wniosków
–
na
podstawie karty doradztwa w biurze
LGD
Preferuje
się
operacje/projekty
innowacyjne. Innowacyjność jest tu
rozumiana w szerokim zakresie jako
wprowadzenie nowego produktu lub
usługi,
nowego
procesu,
nowej
organizacji lub nowego rynku – na
podstawie danych wskazanych w
opisie we wniosku o przyznanie
pomocy
oraz
weryfikacji
przeprowadzonej przez członków Rady
(m.in. na podstawie wydruku z CEDIG,
wg zakresu prowadzonej działalności –
przeważający kod PKD)
Preferuje operacje/projekty w których
beneficjent przewiduje wyższy, niż
wynika to z rozporządzenia wkład
własny – na podstawie informacji w
opisie we wniosku o przyznanie
pomocy

Maksymalna ilość punktów:
12,
9 w przypadku podejmowania działalności
Minimalna ilość punktów:
7,
6 w przypadku podejmowania działalności
Kryterium obligatoryjne do spełnienia – w kryterium nr 1 minimalnie 1 pkt.

OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – JST, NGO,
PARAFIE
Przedsięwzięcie II, IV i VI
L.p.

Kryterium lokalne

1. Odbiorcami projektu
są środowiska
wskazane w LSR jako
grupy
defaworyzowane
Maks. liczba pkt. 2

2.

Projekt zakłada
działania związane z
ochroną środowiska
lub działania
proklimatyczne

Punktacja
- odbiorcami projektu są
przedstawiciele dwóch grup
wskazanych jako grupy
defaworyzowane – 2 pkt.
- odbiorcami projektu są
przedstawiciele jednej grupy
wskazanej jako grupy
defaworyzowane – 1 pkt.
- odbiorcami projektu nie są
środowiska wskazane jako grupy
defaworyzowane – 0 pkt
- operacja/ projekt zakłada działania
związane z ochroną środowiska lub
klimatu – 1 pkt.
- operacja/projekt nie zakłada
działań związanych z ochroną
środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Maks. liczba pkt. 1

3.

4.

Wykorzystanie
lokalnych zasobów w
projekcie

- operacja zakłada wykorzystanie
lokalnych zasobów – 1 pkt.

Maks. liczba pkt. 1

- operacja nie zakłada wykorzystania
lokalnych zasobów – 0 pkt.

Inwestycja w
infrastrukturę
turystyczną,
rekreacyjną,

- projekt zakłada realizację operacji
w miejscowości do 500
mieszkańców – 3 pkt.
- projekt zakłada realizacje operacji

Opis/Uzasadnienie / adekwatność do
analizy SWOT
Preferuje
operacje/projekty,
które
skierowane są docelowo do grup
wskazanych
w
LSR
jako
defaworyzowane
młodzież
gimnazjalna/ponadgimnazjalna,
seniorzy – na podstawie informacji
zawartych w opisie we wniosku o
przyznanie pomocy

Preferuje operacje/projekty w których
zastosowano rozwiązania sprzyjające
ochronie środowiska lub klimatu (np.
zakupione urządzenie lub maszyna
spełnia aktualne normy w zakresie
ochrony
środowiska
lub
wykorzystywane
materiały
są
proekologiczne – biodegradowalne lub
podlegają recyklingowi). Kryterium
dotyczy wszystkich nabywanych w
ramach dofinasowania maszyn i
urządzeń - na podstawie danych
wskazanych w opisie we wniosku o
przyznanie pomocy.
Lokalny
produkt
jest
produkowany/wytwarzany na terenie
objętym
LSR.
Preferuje
się
operacje/projekty
wykorzystujące
lokalną historię, tradycję, kulturę,
walory lokalnego środowiska, lokalną
infrastrukturę turystyczną, lokalne
produkty i usługi, w powiązaniu z
analizą SWOT w LSR - na podstawie
danych wskazanych w opisie we
wniosku o przyznanie pomocy.
Preferuje
się
operacje/projekty
realizowane w małych miejscowościach
gdzie stan tejże infrastruktury jest
jeszcze w niewystarczającym stopniu

5.

zabytkową lub
drogową – kryterium
nie dotyczy projektów
realizowanych w
ramach
przedsięwzięcia IV
Maks. liczba pkt. 3
Doradztwo w biurze
LGD
Maks. liczba pkt. 1

6.

w miejscowości do 1000
mieszkańców – 2 pkt.
- projekt zakłada realizację operacji
w miejscowości powyżej 1000
mieszkańców – 1 pkt.

rozbudowany (SWOT) – na podstawie
opisu operacji we wniosku o przyznanie
pomocy (dane na ostatni dzień roku
poprzedzającego złożenie wniosku)

- wnioskodawca korzystał z
doradztwa w biurze LGD – 1 pkt.
- wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa biurze LGD – 0 pkt.

Preferuje się operacje/projekty, które
były konsultowane z pracownikami
biura LGD. Doradztwo dotyczyć może
kwalifikowalności kosztów, zgodności
projektu
z
PROW
2014-2020,
załączników do wniosku. Pracownicy
biura
LGD
nie
wypełniają
beneficjentom
wniosków
–
na
podstawie karty doradztwa w biurze
LGD
Preferuje
się
operacje/projekty
innowacyjne. Innowacyjność jest tu
rozumiana w szerokim zakresie jako
wprowadzenie nowego produktu lub
usługi,
nowego
procesu,
nowej
organizacji lub nowego rynku - na
podstawie danych wskazanych w
opisie we wniosku o przyznanie
pomocy
oraz
weryfikacji
przeprowadzonej przez członków Rady
Preferuje
się
operacje/projekty
realizowane w partnerstwie z innym
podmiotem, co wynika z analizy SWOT –
brak współpracy pomiędzy podmiotami
na terenie przy realizacji zbieżnych
celów - na podstawie informacji
zawartych w opisie we wniosku, wkład
partnera musi być realnie określony
(wkład rzeczowy, finansowy lub praca
własna)
Preferuje się projekty, które służą
zaspokojeniu
potrzeb
społeczności
lokalnej, wynikających z diagnozy
obszaru i analizy SWOT. Przez operacje
służące
zaspokojenie
potrzeb
społeczności lokalnej rozumie się
operacje
z
zakresu
zachowania
dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub
przebudowy
ogólnodostępnej
i
niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej – na
podstawie informacji w opisie we
wniosku o przyznanie pomocy
Preferuje operacje/projekty w których
beneficjent przewiduje wyższy, niż

Innowacyjność

- projekt jest innowacyjny na terenie
całego obszaru LGD – 2 pkt.

Maks. liczba pkt. 2

- projekt jest innowacyjny na terenie
jednej gminy obszaru LGD – 1 pkt.
- projekt nie jest innowacyjny – 0
pkt.

7.

Projekt realizowany
jest w partnerstwie

Maks. liczba pkt. 2

8.

Operacja służy
zaspokojeniu potrzeb
społeczności lokalnej – kryterium nie
dotyczy projektów
realizowanych w
ramach
przedsięwzięcia IV

- projekt przewiduje współpracę z
więcej niż 1 partnerem – 2 pkt.
- projekt przewiduje współpracę z 1
partnerem – 1 pkt.
- projekt nie przewiduje współpracy z
żadnym partnerem – 0 pkt.

- projekt zakłada realizację operacji
służącej zaspokojeniu potrzeb
społeczności lokalnej – 1 pkt.
- projekt nie zakłada realizacji
operacji służącej zaspokojeniu
potrzeb społeczności lokalnej – 0
pkt.

Maks. liczba pkt. 1

9.

Poziom wkładu
własnego

- projekt przewiduje powyżej 5%
nieobligatoryjnego wkładu własnego

wnioskodawcy

Maks. liczba pkt.2

Maksymalna ilość punktów:
Minimalna ilość punktów:

– 2 pkt.
– projekt przewiduje do 5%
nieobligatoryjnego wkładu własnego
– 1 pkt.
– projekt nie przewiduje żadnego
wkładu własnego – 0 pkt.
15
8

wynika to z rozporządzenia wkład
własny – na podstawie informacji w
opisie we wniosku o przyznanie
pomocy

11 w przypadku projektów z zakresu przedsięwzięcia IV
6

