KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI WYBORU
Nazwa
przedsięwzięcia
Nr konkursu
Numer wniosku
Lp.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Definicja /wyjaśnienie

(właściwą
zaznaczyć
w kółko)

1.0
1.1

Innowacyjność
Produktowa

1.2

Usługowa

1.3

Branżowa

2

2.0

PKD nie występuje na
obszarze co najmniej 3 gmin
LGD
PKD nie występuje na
obszarze LGD (6 gmin)
Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest
niższy od średniego kosztu dla wszystkich
operacji złożonych w konkursie ( z
wyłączeniem operacji, które nie zostały
złożone w wyznaczonym miejscu i
terminie)
W ramach prowadzonej działalności
gospodarczej planuje się sprzedaż usług

3

3.0

Wersja: 1

Max 5
1

1

PKD nie występuje na
obszarze gminy w której
będzie realizowana operacja

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

1

3
2

W ramach realizacji projektu
nabywana jest maszyna, sprzęt,
urządzenie, a rok wyprodukowania
tego typu , modelu nie przekracza 5
lat. Koszty związane z nabyciem
innowacyjnego środka trwałego
stanowią minimum 20% kosztów
kwalifikowalnych.
W ramach realizacji projektu
obiekt przemysłowy, produkcyjny,
przybiera formę obiektu
usługowego. Obiekt produkcyjny
może być obiektem działającym
bądź nie, przy czym po nadaniu mu
funkcji usługowej nadal muszą
pozostać w nim elementy
charakterystyczne dla miejsca
produkcyjnego.
Rozpatruje się główny numer PKD,
którym posługuje się/będzie się
posługiwał wnioskodawca.
Punkty za innowacyjność
branżową przyznaje się tylko jeden
raz (albo 1 albo 2 albo 3 punkty)
Suma kosztów wszystkich operacji
w konkursie/suma wszystkich
miejsc pracy zadeklarowanych
przez wnioskodawców > koszt
danej operacji/liczba
zadeklarowanych dla tej operacji
miejsc pracy.
Punkty są przyznawane na
podstawie biznesplanu i budżetu, w
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4.0
4.1

4.2

5.0

6.0

7.0
7.1
7.2
7.3
8.0
8.1
8.2
8.3
9.0
9.1

9.2

Wersja: 1

i/lub produktów za pośrednictwem
platformy internetowej
Wpływ operacji na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu
W budżecie operacji zaplanowano min. 5%
środków na działania mające wpływ na
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu
W budżecie operacji zaplanowano min.
50% środków na działania mające wpływ
na ochronę środowiska i/lub
przeciwdziałające zmianom klimatu
Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy
lub mniejszy udziałowi % wskaźnika
produktu osiąganego przez operację w
stosunku do wskaźnika zakładanego do
osiągnięcia w konkursie
Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy
lub mniejszy udziałowi % wskaźnika
rezultatu osiąganego przez operację w
stosunku do wskaźnika zakładanego do
osiągnięcia w konkursie
Wkład własny do projektu
Udział wkładu własnego w realizację
operacji jest większy o 5 punktów
procentowych od wymaganego
Udział wkładu własnego w realizację
operacji jest większy o 10 punktów
procentowych od wymaganego
Udział wkładu własnego w realizację
operacji jest większy o 15 punktów
procentowych od wymaganego
Operacja jest realizowana w
miejscowości poniżej:
5 000 mieszkańców
4 000 mieszkańców
2 000 mieszkańców
Promocja LGD
W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5
% środków na działania informujące o
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach
LSR
W budżecie operacji zaplanowano powyżej
1 % środków na działania informujące o

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

Max 3
2

3

którym wykazano, iż faktycznie
taka sprzedaż będzie prowadzona.
Punkty są przyznawane na
podstawie budżetu oraz
specyfikacji planowanego do
zakupu sprzętu np. maszyny,
urządzenia, zmniejszającego emisję
trujących substancji do środowiska,
o mniejszym zużyciu energii.

1

(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika produktu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%

1

(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%
≤
(wielkość wskaźnika rezultatu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%

Max 3
1

Wkład własny liczony jest od
kosztów kwalifikowanych.

2
3
Max 3
1
2
3
Max 2
1

Weryfikacja na podstawie
bieżących danych gminnych wg
złożonego oświadczenia.

Punktacja przyznawana na
podstawie wniosku. Przykładową
formą promocji może być tablica
informacyjna z nazwą i logiem
LGD.

2
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przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach
LSR
10.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i
kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem
planowej operacji
11.0 Wnioskodawcą jest osoba należąca do
grupy defaworyzowanej wskazanej w
LSR (kobieta)
12.0 Wnioskodawca podejmuje działalność w
branży kluczowej dla rozwoju obszaru
LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym
w LSR

13.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa
LGD

1
1
1

Max 2

13.1 Telefonicznie lub w biurze LGD
13.2 Uczestniczył w spotkaniu o charakterze
szkoleniowym z zakresu pozyskiwania
środków z PROW 2014-2020

1
2

14.0 Złożony wniosek jest kompletny

1

Punktacja przyznana na podstawie
wniosku i załączonej
dokumentacji.
W przypadku podmiotu, gdzie
osobą ubiegającą/ubiegającymi się
jest/są wyłącznie kobieta/y.
Branże wskazane według sekcji
PKD 2007 – Usługi związane z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (I), Działalność
związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją (R), Handel hurtowy i
detaliczny (G).
Punktacja przyznawana na
podstawie rejestru osób, którym
udzielono doradztwa oraz list
obecności na szkoleniach
organizowanych przez LGD. W
przypadku szkolenia musi to być
szkolenie odbywające się przed
danym naborem wniosków.
Wypełnione są poprawnie
wszystkie pola wniosku i złożono
wszystkie niezbędne załączniki

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba - 29 punkty
Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30%
Imię i nazwisko członka Rady

Wersja: 1

Podpis na posiedzeniu Rady

Data zatwierdzenia: 17.12.2015 r

Data posiedzenia
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