Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Liczba miejsc pracy utworzonych
w ramach operacji i planowanych do
utrzymania przez okres nie krótszy niż 3
lata – w przeliczeniu na pełne etaty tj.
pełny etat = 1 miejsce pracy.

2.

Wnioskowana kwota dofinasowania

3.

Operacja dotyczy tworzenia miejsc
pracy dla osób z grup
defaworyzowanych pozostających bez
zatrudnienia przez okres dłuższy niż 12
miesięcy.

4.

W budżecie operacji zaplanowano min.
5% środków na działania mające wpływ
na
ochronę
środowiska
i/lub
przeciwdziałające zmianom klimatu

Opis kryterium – adekwatność
do analizy SWOT i diagnozy
Obszar działania LGD charakteryzuje się niską aktywnością
zawodową i wysokim poziomem bezrobocia, stąd kryterium
preferuje projekty tworzące nowe miejsca pracy. W analizie SWOT
bezrobocie i niska aktywność zawodowa wymieniano jako jeden
z ważniejszych czynników rozwojowych. Kryterium odnosi się do
następujących wskaźników: rezultatu w.2.1.1 Liczba utworzonych
miejsc pracy oraz produktu 2.1.2 Liczba operacji polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
Obszar działania LGD charakteryzuje się niską aktywnością
zawodową i wysokim poziomem bezrobocia, stąd premiowane będą
operacje, które będą tworzyły miejsca pracy. LGD chcąc utworzyć
jak najwięcej miejsc pracy i objąć wsparciem jak największą liczbę
przedsiębiorców, premiować będzie operacje z niższą kwotą
pomocy, co wpłynie na rozwój mniejszych przedsiębiorców, którzy
w wyniku realizacji operacji mają szansę na realny, trwały i
znaczący (w skali podmiotu wnioskującego) rozwój swojego
przedsiębiorstwa.
W analizie SWOT określono grupę defaworyzowaną. Wyniki
analizy potwierdzają, że są to osoby bezrobotne i nieaktywne
zawodowo. Wsparcie w postaci stworzenia miejsca pracy dla osób z
tej grupy wpłynie na realną poprawę jakości życia tych osób.
Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli minimum 1 z osób
przewidzianych do zatrudnienia należy do grupy defaworyzowanej i
pozostaje bez zatrudnienia przez okres minimum 12 miesięcy.
Kryterium odnosi się do następujących wskaźników: rezultatu
w.2.1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy oraz produktu 2.1.2
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
W analizie SWOT w słabych stronach zwrócono uwagę na
pogarszający się stan środowiska naturalnego. W związku z tym,
preferowane będą operacje, które zakładają rozwój działalności
gospodarczej przy jednoczesnych działaniach mające wpływ na
ochronę środowiska i/ lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
Kryterium odnosi się do następujących wskaźników: rezultatu
w.4.4.1 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnoszkoleniowych/ w tym liczba osób z grup defaworyzowanych oraz
produktu 4.4.2 Liczba zorganizowanych warsztatów szkoleń.

Punkty

Źródło weryfikacji
spełnienia kryterium

9 - 3 i powyżej miejsc pracy
6 – 2 miejsca pracy
3 – 1 miejsce pracy
0 – nie zostanie stworzone
miejsce pracy ponieważ kwota
pomocy nie przekracza 25 tys. zł

Wniosek o przyznanie
pomocy

Wnioskodawca wnioskuje o
kwotę dofinasowania:
4 – do 80 000 zł
2 – od 80 001 zł do 110 000 zł
0 – od 110 001 zł do 150 000 zł

Wniosek o przyznanie
pomocy

3 – tak
0 – nie

Wniosek o przyznanie
pomocy, Oświadczenie /
deklaracja wnioskodawcy

3 – tak
0 – nie

Wniosek o przyznanie
pomocy

5.

6.

7.

W analizie SWOT wskazano na niską wiedzę osób odnośnie
możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz na brak punktów
informacyjnych, pomocy prawnej i technicznej. W związku z tym,
działania LGD ukierunkowane będą na dotarcie z informacją do jak
najszerszej liczby osób zainteresowanych.
Preferowane będą
operację, w których Wnioskodawcy uczestniczyli w różnych formach
wsparcia w celu efektywnego opracowania wniosku o przyznanie
pomocy. Kryterium odnosi się do następujących wskaźników:
rezultatu w. 4.1.1 Liczba osób/podmiotów które otrzymały wsparcie
po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa (…) w4.2.1
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno
konsultacyjnych (…) w.4.4.1 Liczba osób uczestniczących
w działaniach edukacyjno-szkoleniowych/ w tym liczba osób z grup
defaworyzowanych oraz produktu 4.1.3 Liczba podmiotów, którym
udzielono indywidualnego doradztwa, 4.2.1 Liczba spotkań, 4.4.2
Liczba zorganizowanych warsztatów szkoleń

3 – korzystanie z 3 lub więcej
form wsparcia
2 – korzystanie z 2 form
wsparcia
1 – korzystanie z 1 formy
wsparcia
0 – nie korzystanie z doradztwa

Wniosek o przyznanie
pomocy Załączniki do
wniosku/ oświadczenie
Wnioskodawcy,
Dokumentacja LGD

Wysokość wkładu własnego

Kryterium będzie preferować projekty w których poziom
dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego tj. 70
% kosztów kwalifikowalnych.

3 – wkład własny stanowi 45 %
i więcej kosztów
kwalifikowalnych
2 – wkład własny stanowi
40,00 % do 44,99 % kosztów
kwalifikowalnych
1 – wkład własny stanowi od
35,00 % do 39,99 % kosztów
kwalifikowalnych
0 – wkład własny stanowi od
30,00 % do 34,99 % kosztów
kwalifikowalnych

Wniosek o
dofinansowanie.

Innowacyjny charakter operacji

W analizie SWOT zwracano uwagę na niski poziom akceptacji zmian
i pojawiających się pomysłów innowacyjnych.
Kryterium będzie oceniane na podstawie opisu operacji oraz
dokumentów potwierdzających innowacyjność przedsięwzięcia.
Preferowane będą nie stosowane dotychczas na obszarze objętym
LSR operacje mające charakter:
• Innowacji technologicznych/technicznych. Przyczyniają się do
wspierania działalności o wysokiej wartości dodanej poprzez
rozwój potencjału innowacyjnego, który pozwoli na osiąganie
wysokich standardów jakości i zaspokojenia zapotrzebowania
konsumentów
• Innowacji organizacyjnych. Przyczyniają się do zmian
w sposobie funkcjonowania, organizacji pracy lub organizacji
zarządzania podmiotu wnioskującego. Innowacje organizacyjne
związane będą z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej
do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony
klientów.

4 - Projekty innowacyjne,
w których zastosowano
rozwiązania stosowane w kraju
przez okres nie dłuższy niż 5 lat
3 - Projekty wykazujące
innowacyjność w skali sektora;
2 - Projekty wskazujące
innowacyjność na obszarze
objętym LSR (dotychczas tu nie
wykorzystywane);
1 - Projekty wykazujące
innowacyjność w skali podmiotu
wnioskującego;
0 - Projekty nie innowacyjne

Wnioskodawca korzystał z doradztwa
prowadzonego przez pracowników LGD
i/ lub wziął udział w szkoleniu/ spotkaniu
informacyjnym organizowanym przez
LGD

Wniosek o przyznanie
pomocy. Załączniki do
wniosku – dokumenty
potwierdzające typ i skalę
innowacyjności wydane
przez stosowne instytuty
badawcze.

8.

Wnioskodawcą jest:

• Innowacji procesowych. Przyczyniają się do wprowadzenia
innowacji technicznych, - dotyczyć będą wprowadzenia zmian w
procesie produkcji (innowacyjnych metod produkcji, w tym
zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności i certyfikacja
procesów) lub w procesie świadczenia usług.
• Innowacji marketingowych. Przyczyniają się do rozwoju sfery
sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów oraz innych usług.
Kryterium odnosi się do następujących wskaźników: produktu
2.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
Zróżnicowano wnioskodawców pod względem profilu prowadzonej
działalności. W analizie SWOT wskazano jako mocną stronę zasoby
i surowce posiadane przez mieszkańców. Jest ogromny potencjał,
który jest szansą na rozwój lokalny. Rozwój działalności
produkcyjnej często wiąże się z koniecznością zakupu urządzeń lub
nawet parku maszyn, których obsługa wprost wiąże się z
koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób, a co za tym idzie
konieczność wygenerowania dodatkowych miejsc pracy. Rozwój
działalności produkcyjnej daje szanse na rozwój i promocję całego
obszaru LGD stąd preferowane będą przedsiębiorstwa o profilu
produkcyjnym.

Maksymalna liczba punktów
Minimalna liczba punktów umożliwiająca przyznanie dofinansowania

3 – podmiot rozwijający
działalność produkcyjną na
obszarze LGD
2
–
podmiot rozwijający
działalności
usługową
lub
handlowo-usługową na obszarze
LGD
1 – podmiot rozwijający
handlową na obszarze LGD
0 – inny podmiot
32 punkty

6 punktów

Wniosek o przyznanie
pomocy. Załączniki do
wniosku, CEiDG, KRS,
Dane GUS

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Liczba miejsc pracy utworzonych
w ramach operacji i planowanych do
utrzymania przez okres nie krótszy niż 2
lata – w przeliczeniu na pełne etaty tj.
pełny etat = 1 miejsce pracy.

Wykorzystanie własnych zasobów

3.

Czas realizacji operacji

4.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa
prowadzonego przez pracowników LGD
i/ lub wziął udział w szkoleniu/ spotkaniu
informacyjnym organizowanym przez
LGD

Opis kryterium – adekwatność
do analizy SWOT i diagnozy
Obszar działania LGD charakteryzuje się niską aktywnością
zawodową i wysokim poziomem bezrobocia, stąd kryterium
preferuje projekty tworzące nowe miejsca pracy. W analizie SWOT
bezrobocie i niska aktywność zawodowa wymieniano jako jeden
z ważniejszych czynników rozwojowych. Kryterium odnosi się do
następujących wskaźników: rezultatu w.2.1.1 Liczba utworzonych
miejsc pracy oraz produktu 2.1.1 Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
W analizie SWOT wskazano duże zainteresowanie podejmowaniem
działalności gospodarczej. Interesariusze wskazywali na posiadane
zasoby lub uwarunkowania obszaru, które umożliwiają podjęcie
działalności i rozwój lokalny. Głównym ograniczeniem jest brak
środków na sfinansowanie przedsięwzięcia. Zaangażowanie
własnych zasobów powoduje zwiększenie motywacji i wpływa na
zachowanie trwałości otrzymanej pomocy. Preferowane będą
operacje, które wykorzystują lokalne zasoby obszaru i/lub zasoby
wnioskodawcy tj. surowce, zasoby przyrodnicze, kulturowe,
turystyczne, rekreacyjne, zasoby ludzkie (wiedza i doświadczenie
w zakresie planowanej działalności), organizacyjne, lokalowe,
techniczne oraz grunty wnioskodawcy i inne.
W analizie SWOT wskazano duże zainteresowanie podejmowaniem
działalności gospodarczej. Interesariusze wskazywali na posiadane
zasoby lub uwarunkowania obszaru, które umożliwiają podjęcie
działalności i rozwój lokalny. Ograniczenia polegają na braku
środków na sfinansowanie przedsięwzięcia. Kryterium będzie
premiować podmioty wykazujące gotowość do sprawnej i szybkiej
realizacji operacji.
W analizie SWOT wskazano na niską wiedzę osób odnośnie
możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz na brak punktów
informacyjnych, pomocy prawnej i technicznej. W związku z tym,
działania LGD ukierunkowane będą na dotarcie z informacją do jak
najszerszej liczby osób zainteresowanych.
Preferowane będą
operację, w których Wnioskodawcy uczestniczyli w różnych formach
wsparcia w celu efektywnego opracowania wniosku o przyznanie
pomocy. Kryterium odnosi się do następujących wskaźników:
rezultatu w. 4.1.1 Liczba osób/podmiotów które otrzymały wsparcie
po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa (…) w4.2.1
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno

Punkty

Źródło weryfikacji
spełnienia kryterium

9 - 3 i więcej dodatkowych
miejsc pracy
6 – 2 dodatkowe miejsca pracy
3 – 1 dodatkowe miejsce pracy
0 – operacja nie zakłada
tworzenia dodatkowego miejsca
pracy poza wymagane minimum

Wniosek o przyznanie
pomocy

4 – 4 i więcej zasobów
3 – 3 zasoby
2 – 2 zasoby
1 – 1 zasób

Wniosek o przyznanie
pomocy, Biznes Plan

3 – do 6 miesięcy od podpisania
umowy
2 – od 6 do 12 miesięcy od
podpisania umowy
0 – powyżej 12 miesięcy od
podpisania umowy

Wniosek o przyznanie
pomocy

3 – korzystanie z 3 lub więcej
form wsparcia
2 – korzystanie z 2 form
wsparcia
1 – korzystanie z 1 formy
wsparcia
0 – nie korzystanie z doradztwa

Wniosek o przyznanie
pomocy Załączniki do
wniosku/ oświadczenie
Wnioskodawcy,
Dokumentacja LGD

5.

Innowacyjny charakter operacji

6.

Wnioskodawcą jest:

7.

Wnioskodawcą jest osoba zamieszkała
na obszarze LSR przez okres dłuższy niż
1 rok

konsultacyjnych (…) w.4.4.1 Liczba osób uczestniczących
w działaniach edukacyjno-szkoleniowych/ w tym liczba osób z grup
defaworyzowanych oraz produktu 4.1.3 Liczba podmiotów, którym
udzielono indywidualnego doradztwa, 4.2.1 Liczba spotkań, 4.4.2
Liczba zorganizowanych warsztatów szkoleń
W analizie SWOT zwracano uwagę na niski poziom akceptacji zmian
i pojawiających się pomysłów innowacyjnych.
Kryterium będzie oceniane na podstawie opisu operacji oraz
dokumentów potwierdzających innowacyjność przedsięwzięcia.
Preferowane będą nie stosowane dotychczas na obszarze objętym
LSR operacje mające charakter:
• Innowacji technologicznych/technicznych. Przyczyniają się do
wspierania działalności o wysokiej wartości dodanej poprzez
rozwój potencjału innowacyjnego, który pozwoli na osiąganie
wysokich standardów jakości i zaspokojenia zapotrzebowania
konsumentów
• Innowacji organizacyjnych. Przyczyniają się do zmian
w sposobie funkcjonowania, organizacji pracy lub organizacji
zarządzania podmiotu wnioskującego. Innowacje organizacyjne
związane będą z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej
do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony
klientów.
• Innowacji procesowych. Przyczyniają się do wprowadzenia
innowacji technicznych, dotyczyć będą wprowadzenia zmian
w procesie produkcji (innowacyjnych metod produkcji, w tym
zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności i certyfikacja
procesów) lub w procesie świadczenia usług.
• Innowacji marketingowych. Przyczyniają się do rozwoju sfery
sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów oraz innych usług.
W analizie SWOT wskazano grupy defaworyzowane głównie
z uwagi na utrudniony dostęp do rynku pracy. Preferowane będą
operacje, które realizowane będą przez osoby z grup
defaworyzowanych.
Obszar działania LGD charakteryzuje się niską aktywnością
zawodową i wysokim poziomem bezrobocia. Kryterium preferuje
Wnioskodawców, którzy są przedstawicielami społeczności lokalnej
i są zameldowani nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy lub
posiadają dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania na obszarze
objętym LSR przez co najmniej 12 miesięcy wstecz od momentu
złożenia wniosku. Informacja ta powinna wynikać ze złożonego wraz
z wnioskiem aktualnego, urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu
lub innych dokumentów

Maksymalna liczba punktów
Minimalna liczba punktów umożliwiająca przyznanie dofinansowania

4 - Projekty innowacyjne,
w których zastosowano
rozwiązania stosowane w kraju
przez okres nie dłuższy niż 5 lat
3 - Projekty wykazujące
innowacyjność w skali sektora;
2 - Projekty wskazujące
innowacyjność na obszarze
objętym LSR (dotychczas tu nie
wykorzystywane);
1 - Projekty wykazujące
innowacyjność w skali podmiotu
wnioskującego;
0 - Projekty nie innowacyjne

3 – osoba z grupy
defaworyzowanej określonej
w LSR
0 – inny podmiot

1 – tak
0 – nie

Wniosek o przyznanie
pomocy

Załączniki do wniosku
o przyznanie pomocy

27 punktów
6 punktów

Wniosek o przyznanie
pomocy. Załączniki do
wniosku – dokumenty
potwierdzające typ i skalę
innowacyjności wydane
przez stosowne instytuty
badawcze.

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na poprawie estetyki wiejskiej, ochronie i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru
oraz na wzmocnieniu kapitału społecznego

Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa kryterium

Opis kryterium – adekwatność
do analizy SWOT i diagnozy

Punkty

Źródło weryfikacji
spełnienia kryterium

Operacja realizowana jest w
miejscowości zamieszkałej przez
mniej niż 5000 mieszkańców

Preferowane będą operacje realizowane na obszarze zamieszkałym przez
mniej niż 5000 mieszkańców.

3 – tak
0 – nie

Wniosek o przyznanie
pomocy

W budżecie operacji zaplanowano
minimum 20% środków na
działania skierowane do grup
defaworyzowanych

Obszar działania LGD charakteryzuje się niską aktywnością zawodową
i wysokim poziomem bezrobocia. Diagnoza obszaru wykazała, że grupę
defaworyzowaną stanowią osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
Stąd kryterium preferuje wsparcie dla tej grupy. W analizie SWOT
bezrobocie i niska aktywność zawodowa wymieniano jako jeden
z ważniejszych czynników rozwojowych. Kryterium odnosi się do
następujących wskaźników: rezultatu w. w4.2.1 Liczba osób
uczestniczących w spotkaniach informacyjno konsultacyjnych / w tym
liczba osób z grup de faworyzowanych w.4.4.1 Liczba osób
uczestniczących w działaniach edukacyjno-szkoleniowych/ w tym liczba
osób z grup defaworyzowanych oraz produktu 4.2.1 Liczba spotkań,
4.4.2 Liczba zorganizowanych warsztatów szkoleń

3 – tak
0 – nie

Wniosek o przyznanie
pomocy

Poziom zaangażowania
społeczności lokalnej w realizację
operacji

W analizie SWOT jako jedną z głównych szans na rozwój wskazano
wzmocnienie kapitału społecznego oraz aktywizację i integrację
społeczeństwa. Preferowane będą operacje, które na etapie realizacji
angażują mieszkańców spełniając tym samym idee RLKS .

3 pkt – angażuje 30 i więcej
mieszkańców
2 pkt – angażuje od 9 do 29
mieszkańców
1 pkt –angażuje od 2 do 8
mieszkańców
0 pkt – angażuje mniej niż 2
mieszkańców

Wniosek o przyznanie
pomocy

W budżecie operacji zaplanowano
min. 5% środków na działania
mające
wpływ
na
ochronę
środowiska i/ lub przeciwdziałające
zmianom klimatu

W analizie SWOT w słabych stronach zwrócono uwagę na pogarszający
się stan środowiska naturalnego. W związku z tym, preferowane będą
operacje, które mające wpływ na ochronę środowiska i/ lub
przeciwdziałające zmianom klimatu. W analizie SWOT w słabych
stronach zwrócono uwagę na pogarszający się stan środowiska
naturalnego. W związku z tym, preferowane będą operacje, które zakładają
rozwój działalności gospodarczej przy jednoczesnych działaniach mające
wpływ na ochronę środowiska i/ lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
Kryterium odnosi się do następujących wskaźników: rezultatu w.4.4.1
Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-szkoleniowych/ w

3 – tak
0 – nie

Wniosek o przyznanie
pomocy

tym liczba osób z grup defaworyzowanych oraz produktu 4.4.2 Liczba
zorganizowanych warsztatów szkoleń.

5.

6.

7.

Wnioskodawca
korzystał
z
doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD i/ lub wziął
udział w szkoleniu/ spotkaniu
informacyjnym
organizowanym
przez LGD

W analizie SWOT wskazano na niską wiedzę osób odnośnie możliwości
uzyskania wsparcia finansowego oraz na brak punktów informacyjnych,
pomocy prawnej i technicznej. W związku z tym, działania LGD
ukierunkowane będą na dotarcie z informacją do jak najszerszej liczby
osób zainteresowanych.
Preferowane będą operację, w których
Wnioskodawcy uczestniczyli w różnych formach wsparcia w celu
efektywnego opracowania wniosku o przyznanie pomocy. Kryterium
odnosi się do następujących wskaźników: rezultatu w. 4.1.1 Liczba
osób/podmiotów które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu
indywidualnego doradztwa (…) w4.2.1 Liczba osób uczestniczących w
spotkaniach informacyjno konsultacyjnych (…) w.4.4.1 Liczba osób
uczestniczących w działaniach edukacyjno-szkoleniowych/ w tym liczba
osób z grup defaworyzowanych oraz produktu 4.1.3 Liczba podmiotów,
którym udzielono indywidualnego doradztwa, 4.2.1 Liczba spotkań, 4.4.2
Liczba zorganizowanych warsztatów szkoleń

Wysokość wkładu własnego

Kryterium będzie preferować projekty, w których poziom
dofinansowania jest niższy od maksymalnego określonego w LSR.

Innowacyjny charakter operacji

W analizie SWOT zwracano uwagę na niski poziom akceptacji zmian i
pojawiających się pomysłów innowacyjnych.
Kryterium będzie oceniane na podstawie opisu operacji oraz dokumentów
potwierdzających innowacyjność przedsięwzięcia.
Preferowane będą nie stosowane dotychczas na obszarze objętym LSR
operacje mające charakter:
• Innowacji technologicznych/technicznych. Przyczyniają się do
wspierania działalności o wysokiej wartości dodanej poprzez rozwój
potencjału innowacyjnego, który pozwoli na osiąganie wysokich
standardów jakości i zaspokojenia zapotrzebowania konsumentów

3 – korzystanie z 3 lub więcej
form wsparcia
2 – korzystanie z 2 form
wsparcia
1 – korzystanie z 1 formy
wsparcia
0 – nie korzystanie z doradztwa

3 - Wkład własny w wysokości
od 15,00% i więcej powyżej
wkładu minimalnego
określonego w LSR
2 - Wkład własny w wysokości
od 10,00% do 14,99 % wkładu
minimalnego określonego w
LSR
1 – Wkład własny w wysokości
od 5,00 % do 9,99 % powyżej
wkładu minimalnego
określonego w LSR
0 – wkład do 4,99 % powyżej
wkładu minimalnego
określonego w LSR
4 - Projekty innowacyjne,
w których zastosowano
rozwiązania stosowane w kraju
przez okres nie dłuższy niż 5 lat
3 - Projekty wykazujące
innowacyjność w skali sektora;
2 - Projekty wskazujące
innowacyjność na obszarze
objętym LSR (dotychczas tu nie
wykorzystywane);

Wniosek o przyznanie
pomocy Załączniki do
wniosku/ oświadczenie
Wnioskodawcy,
Dokumentacja LGD

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek o przyznanie
pomocy. Załączniki do
wniosku – dokumenty
potwierdzające typ i skalę
innowacyjności wydane
przez stosowne instytuty
badawcze

8.

Wnioskodawcą jest:

9.

Wnioskowana kwota dofinasowania

10.

Wnioskodawca złoży nie więcej niż
jeden wniosek o dofinansowanie
w ramach jednego naboru wniosku

• Innowacji organizacyjnych. Przyczyniają się do zmian w sposobie
funkcjonowania, organizacji pracy lub organizacji zarządzania
podmiotu wnioskującego. Innowacje organizacyjne związane będą z
racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się
przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów.
• Innowacji procesowych. Przyczyniają się do wprowadzenia innowacji
technicznych, dotyczyć będą wprowadzenia zmian w procesie produkcji
(innowacyjnych metod produkcji, w tym zarządzanie jakością,
bezpieczeństwo żywności i certyfikacja procesów) lub w procesie
świadczenia usług.
• Innowacji marketingowych. Przyczyniają się do rozwoju sfery
sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów oraz innych usług.
W analizie SWOT jako jedną z głównych szans na rozwój wskazano
wzmocnienie kapitału społecznego oraz aktywizację i integrację
społeczeństwa. Preferowane będą operacje realizowane przez organizacje
pozarządowe, jako zrzeszające lokalnych liderów oraz najaktywniej
działających mieszkańców. Podkreślając tym samym oddolny charakter
realizacji LSR.
W analizie SWOT jako jedną z głównych szans na rozwój wskazano
wzmocnienie kapitału społecznego,
aktywizację i integrację
społeczeństwa oraz konieczność inwestycji w ogólnodostępną
infrastrukturę, służącą zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych, turystycznych
i kulturalnych mieszkańców obszaru LSR. LGD chcąc oddziaływać na jak
największą liczbę mieszkańców i objąć wsparciem jak najwięcej
Wnioskodawców, premiować będzie operacje z niższą kwotą pomocy, co
wpłynie na rozwój i możliwość aplikowania mniejszych organizacji, które
w wyniku realizacji operacji mają szansę na realny, trwały i znaczący
wkład w poprawę jakości życia lokalnej społeczności.
W analizie SWOT jako jedną z głównych szans na rozwój wskazano
wzmocnienie kapitału społecznego,
aktywizację i integrację
społeczeństwa oraz konieczność inwestycji w ogólnodostępną
infrastrukturę, służącą zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych, turystycznych
i kulturalnych mieszkańców obszaru LSR. LGD chcąc oddziaływać na jak
największą liczbę mieszkańców i objąć wsparciem jak najwięcej
Wnioskodawców, premiować będzie podmioty, które w danym naborze
wniosków złożą nie więcej niż jeden wniosek. Zastosowanie tego
kryterium wpłynie na ograniczenie możliwości składania wielu wniosków
przez te same podmioty, co umożliwi wyrównanie konkurencji pomiędzy
zainteresowanymi Wnioskodawcami z terenu LGD oraz przyczyni się do
realizacji inwestycji w różnych miejscach na obszarze objętym LSR,
oddziaływując tym samym na większą liczbę mieszkańców lokalnej
społeczności.

Maksymalna liczba punktów
Minimalna liczba punktów umożliwiająca przyznanie dofinansowania

1 - Projekty wykazujące
innowacyjność w skali podmiotu
wnioskującego;
0 - Projekty nie innowacyjne

3 – organizacja pozarządowa
2 – jednostka sektora finansów
publicznych
1
–
osoba
fizyczna
i przedsiębiorcy
0 – inny podmiot

Wniosek o przyznanie
pomocy. Załączniki do
wniosku, CEiDG, KRS,
Dane GUS, dowód
osobisty

Wnioskodawca wnioskuje o
kwotę dofinasowania:
4 – do 80 000 zł
2 – od 80 001 zł do 110 000 zł
0 – od 110 001 zł do 150 000 zł

Wniosek o przyznanie
pomocy

3 - tak
0 - nie

32 punkty
6 punktów

Lista wniosków złożonych
w ramach danego naboru
wniosków

