Załącznik nr 7 do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
NUMER WNIOSKU:

ROZWIJANIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lokalne kryterium / Ocena punktowa
Operacja zakłada utworzenie nowych miejsc pracy:
- 3 lub więcej miejsc pracy powyżej wymaganego minimum
- 2 miejsca pracy powyżej wymaganego minimum
- 1 miejsce pracy powyżej wymaganego minimum
- tyle miejsc pracy ile zakłada minimum
Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację operacji:
- 40 %
- powyżej 40% do 45%
- powyżej 45%
Wnioskodawca tworzy miejsca pracy dla:
- osób z grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy
wskazanych w LSR
- osób z pozostałych grup defaworyzowanych wskazanych w LSR
- osób nie należących do grup defaworyzowanych
Wykorzystanie lokalnych zasobów
- podstawę działalności będzie stanowiła produkcja oparta o lokalne zasoby/
surowce, produkty rolne wytwarzane na obszarze LSR, przetwory rolnospożywcze
- operacja będzie wykorzystywać lokalne zasoby i produkty wytwarzane na
obszarze LGD
- operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów
Innowacyjność operacji (zgodnie z definicją innowacyjności na poziomie
przedsięwzięć):
- rozwiązanie innowacyjne stanowi powyżej 70% budżetu
- rozwiązanie innowacyjne stanowi powyżej 50% budżetu
- rozwiązanie innowacyjne stanowi powyżej 30% budżetu
- rozwiązanie innowacyjne stanowi powyżej 10% budżetu
- operacja nie ma charakteru innowacyjnego
Promocja produktu i świadczonych usług:
- wytwarzany produkt i świadczona usługa zawierają elementy promocji obszaru
LGD,
Kryteria decydujące o wyborze projektu w ramach LSR
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- wytwarzany produkt i świadczona usługa nie zawierają elementów promocji
obszaru LGD
Operacja jest komplementarna w stosunku do innych
przedsięwzięć/projektów realizowanych w ramach LSR:
- powiązanie operacji z co najmniej dwoma przedsięwzięciami zapisanymi w LSR
- brak powiązań operacji z innymi przedsięwzięciami zapisanymi w LSR
Sposób przygotowania budżetu:
- szczegółowo uzasadniono i udokumentowano planowane do poniesienia wydatki
- nie uzasadniono i nie udokumentowano planowanych do poniesienia wydatków
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
- operacja zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska,
- operacja zakłada rozwiązania sprzyjające zmianom klimatu
- operacja nie zakłada rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
oraz zmianom klimatu
Zasoby, kwalifikacje, doświadczenie w realizacji projektów odpowiednie do
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować wnioskodawca:
- jedno z powyższych
- dwa z powyższych
- trzy z powyższych
Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze wdrażania LSR PROWENT:
- siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR PROWENT
- siedziba wnioskodawcy znajduje się poza obszarem objętym LSR PROWENT
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Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 34
Wniosek musi uzyskać minimum 30% (11 pkt.) maksymalnej liczby punktów na zgodność z lokalnymi kryteriami

Ocena opisowa
„Rozwijanie działalności
gospodarczej”
pieczęć LGD
NUMER WNIOSKU

IMIĘ i NAZWISKO lub
NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ
OPERACJI:
Kryterium oceny (uzasadnienie):
Operacja zakłada utworzenie nowych miejsc pracy:

Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację operacji:

Podpis przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego Rady
LGD
`

Wnioskodawca tworzy miejsca pracy dla:

Wykorzystanie lokalnych zasobów:

Innowacyjność operacji (zgodnie z definicją innowacyjności na poziomie przedsięwzięć):

Promocja produktu i świadczonych usług:

Operacja jest komplementarna w stosunku do innych przedsięwzięć/projektów realizowanych w ramach LSR:

Sposób przygotowania budżetu:

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:

Posiadane zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy:

Proponowana kwota wsparcia wraz z uzasadnieniem

Data:

Imię i Nazwisko Członka Rady:

Podpis Członka Rady:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OCENY OPERACJI
WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH
1. Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny.

2. Pola białe wypełnia Sekretarz i podpisują wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady
LGD biorący udział w ocenie na zgodności z lokalnymi kryteriami oceny operacji.
3. Możliwe jest przyznawanie jedynie punktów całościowych, nie ma możliwości przyznawania
punktacja ułamkowej.
4. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności z lokalnymi
kryteriami wyboru operacji wynosi co najmniej 30% (co najmniej 11 punktów).
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, a limit
dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji o miejscu na liście decyduje
wyższa liczba punktów uzyskana w ramach kryterium nr 3 określonego jako kryterium
decydujące. W przypadku gdyby powyższe nie przyniosło rezultatu decyduje kolejność wpływu
wniosku do biura LGD (data i godzina przyjęcia wniosku).
6. Lista lokalnych kryteriów oceny operacji wraz z ich opisem:

L.P.

OPIS KRYTERIUM - ROZWIJANIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
Kryterium
Liczba punktów

1.

Operacja zakłada utworzenie nowych miejsc pracy:
0 lub 1 lub 2 lub 3 pkt
W ramach LSR wymagane minimum utworzenia miejsc pracy to:
- 100 tys. zł jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy,
- 200 tys. zł jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie dwóch miejsc pracy,
- 300 tys. zł jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie trzech miejsc pracy.
Definicja utworzonego miejsca pracy jest zgodna z definicją obowiązująca w przepisach dotyczących PROW
2014-2020 (etat pracy). Punktacji nie otrzymuje się za wypełnienie minimum utworzenia miejsc pracy
określonych w LSR. Preferuje się operacje zakładające utworzenie więcej miejsc pracy niż wymagane
minimum. W ramach kryterium premiowane będą operacje przyczyniające się do stworzenia jak największej
liczby nowych miejsc pracy. W nawiązaniu do zapisów kryterium oceniający projekt na podstawie zapisów w
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek wraz z załącznikami) określi jaką liczbę nowych miejsc pracy zamierza
stworzyć i utrzymać wnioskodawca w wyniku realizacji operacji.
3 pkt - 3 lub więcej miejsc pracy powyżej wymaganego minimum
2 pkt - 2 miejsca pracy powyżej wymaganego minimum
1 pkt - 1 miejsce pracy powyżej wymagane minimum
0 pkt - tyle miejsc pracy ile zakłada minimum
Uwaga: Zadeklarowana liczba utworzonych miejsc pracy będzie zobowiązaniem wpisanym do umowy o
przyznanie pomocy. Zobowiązanie dotyczące utrzymania miejsc pracy– w przypadku rozwijania działalności
gospodarczej: utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji
operacji do dnia w którym upłyną trzy lata od dnia wypłaty płatności końcowej (zobowiązanie będzie wpisane
do umowy o przyznanie pomocy).

2.

Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację operacji:

1 lub 2 lub 3 pkt

Preferowanie operacji angażujących większe niż wymagane własne środki finansowe (przy 60 % intensywności
pomocy). Daje to większą gwarancje iż realizowane przedsięwzięcie zapewni uzyskiwanie dochodu
właścicielowi oraz zapewni pewną pracę zatrudnionym pracownikom również poza obowiązkowym
zapewnieniem okresem trwałości ( art.71 ust.1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/13.
W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach
wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy
deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w LSR.
1 pkt - 40 % wkładu własnego
2 pkt - powyżej 40% do 45% wkładu własnego
3pkt - powyżej 45% wkładu własnego

3.

Wnioskodawca tworzy miejsca pracy dla:

0 lub 2 lub 3 pkt

Operacja związana z rozwijaniem działalności gospodarczej planuje utworzenie przynajmniej jednego miejsca
pracy, w ramach którego przez okres realizacji operacji i zachowania jej trwałości zatrudniona będzie osoba ze
wskazanych w LSR grup defaworyzowanych.
Wskazane w LSR grupy defaworyzowane: pod względem rynku pracy: osoby bezrobotne oraz osoby
wykluczone społecznie: 50+, młodzież 18-25, samotnie wychowujący dzieci, niepełnosprawni. Wsparcie grup
defaworyzowanych na rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla zapisów LSR i jej realizacji. Grupy te muszą
być wspierane w sposób szczególny, tak aby w bezpośredni sposób objęte zostały wsparciem. Zastosowane
kryterium pozwoli na osiągnięcie założonych celów i wskaźników w LSR związanych ze wsparciem grup
defaworyzowanych na rynku pracy.
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę. Wnioskodawca
składa oświadczenie o zatrudnieniu osoby z danej grupy defaworyzowanej po zawarciu umowy o przyznanie
pomocy (weryfikacja zobowiązania w oparciu o oświadczenie dołączone do wniosku).
3 pkt - zatrudnienie co najmniej jednej osoby z grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy,
2 pkt - zatrudnienie co najmniej jednej osoby z pozostałych grup defaworyzowanych wskazanych w LSR
0 pkt - zatrudnione osoby/osoba nie należą do grup defaworyzowanych
Uwaga: Zobowiązanie dotyczące zatrudnienia osoby/osób z grup defaaworyzowanych zapisane będą w umowie
o przyznaniu pomocy (zobowiązanie będzie wpisane do umowy o przyznanie pomocy).
4.
Wykorzystanie lokalnych zasobów:
0 lub 2 lub 4 pkt
4 pkt - operacja realizowana będzie przez podmiot zakładający działalność gospodarczą, którego produkcja
oparta będzie o lokalne zasoby/surowce (np. wiklina) lub produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR
(np. mleko, zboża, mięso, owoce, warzywa) lub przetwory rolno- spożywcze (np. dżemy, sery) Przetwórstwo
rolno spożywcze.
2 pkt - beneficjent przy świadczeniu usług będzie wykorzystywać lokalne zasoby i produkty wytwarzane na
obszarze LGD (np. sprzedaż, dystrybucja, promocja, gastronomia z wykorzystaniem potraw tradycyjnych lub
produktów rolno- spożywczych, turystyka, spływ kajakowy, loty widokowe, produkty rzemieślnicze,
rękodzielnicze, ginące zawody, tradycyjne zawody, itp.). W opisie wniosku padano uzasadnienie wykorzystania
zasobów np. dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego w podejmowanej działalności
gospodarczej.
0 pkt- operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów
Przyznanie punktów w tym kryterium będzie możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni
na czym będzie polegało wykorzystanie lokalnych zasobów.
Innowacyjność operacji (zgodnie z definicją innowacyjności na 0 lub 1 lub 2 lub 3 lub 4
5.
poziomie przedsięwzięć):
pkt
Preferuje operacje innowacyjne (zgodne z założeniem VI rozdziału LSR tj. wykorzystujące niepraktykowane
dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod. W ramach kryterium preferowane
będą projekty innowacyjne, wyróżniające się innowacyjnością w zakresie produktu, procesu, usługi, maszyn lub
urządzeń, metody marketingowej, zastosowanej technologii, organizacji pracy.
Wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna
były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana firma
opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów.
Ocena innowacyjności będzie prowadzona w oparciu o rodzaje wydatków (tabela VII.7.1 biznesplanu), które
mają wpływ na innowacyjność (opisaną w pkt IV. 7.1 biznesplanu) w zakresie produktu, procesu, usługi,
maszyn lub urządzeń, metody marketingowej, zastosowanej technologii, organizacji pracy. Ilość
przyznawanych punktów uzależniona będzie od poziomu wydatków na innowacyjność:
4 pkt - rozwiązanie innowacyjne stanowi powyżej 70% budżetu
3 pkt - rozwiązanie innowacyjne stanowi powyżej 50% budżetu
2 pkt- rozwiązanie innowacyjne stanowi powyżej 30% budżetu
1 pkt- rozwiązanie innowacyjne stanowi powyżej 10% budżetu
0 pkt- operacja nie ma charakteru innowacyjnego

6.

Promocja produktu i świadczonych usług:

0 lub 2 pkt

Preferowanie wytwarzanych produktów i usług zawierających elementy promocji obszaru LGD. Kryterium
wynika z dążenia do większej rozpoznawalności LGD i promocji efektów wdrażania LSR (np. oznakowanie
etykiet, nazwa produktu określająca powiazanie z obszarem LGD)
2 pkt - operacja zakłada promocję produktów i usług z określeniem identyfikacji obszaru,
0 pkt - operacja nie zakłada promocji produktów i usług z określeniem identyfikacji obszaru.
Przyznanie punktów w tym kryterium będzie możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni
na czym będzie polegało oznakowanie produktu/usługi zawierające element promocji obszaru LGD.
Operacja jest komplementarna w stosunku do innych
1 lub 2 pkt
przedsięwzięć/projektów realizowanych w ramach LSR:
Powiązanie z przedsięwzięciami zapisanymi w strategii np. komplementarne do przetwórstwa rolno
spożywczego, szlak kulinarny, turystyka, integrowanie różnych dziedzin. Branże: turystyczna – sektor usług na
rzecz obsługi ruchu turystycznego, gastronomiczna z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego, usługi w
zakresie rekreacji, przetwórstwo rolno-spożywcze. Brak powiązań jest niżej punktowana.
Komplementarność w zakresie:
- wykorzystania zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych w działaniach dotyczących
powstawania/rozwijania przedsiębiorczości,
- zbudowania współpracy pomiędzy uczestnikami rynku turystycznego - organizacja produktów turystycznych
wykorzystujących zasoby lokalne - np. Szlak kulinarno - turystyczny,
- promocji oraz marketingu produktów lokalnych, rozwijania działalności w oparciu o produkty lokalne,
- powiązania/koordynacji działań podejmowanych przez podmioty na różnych szczeblach zarządzania np.
skrócenie łańcuchów dostaw (przetwórstwo rolno - spożywcze, wprowadzanie produktów na rynek)
- ułatwienie łączenia różnych sektorowych i dziedzinowych interwencji (np. sieciowanie podmiotów
tworzących szlak kulinarny, współpraca w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług
turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych)
2 pkt - beneficjent wykazał komplementarność względem innych przedsięwzięć zapisanych w strategii
1 pkt - beneficjent nie wykazał komplementarności względem innych przedsięwzięć zapisanych w LSR

7.

Przyznanie punktów w tym kryterium będzie możliwe jeżeli wnioskodawca szczegółowo opisze i wyjaśni na
czym będzie polegała komplementarność.
0 lub 3 pkt
Sposób przygotowania budżetu:
8.
Budżet realistyczny, szczegółowy, sporządzony w rzetelny i przejrzysty sposób, koszty są oszacowane na
realnym poziomie na podstawie udokumentowanych kosztów tj. rozpoznania cenowego rynku , ofert cenowych,
kalkulacji kosztów. Wnioskodawca posiada opracowaną dokumentację / specyfikację planowanych do
poniesienia w ramach operacji kosztów wraz z wyceną, a zaplanowane zadania i koszty są uzasadnione
zakresem operacji, niezbędne do realizacji jej celów oraz racjonalne (np. moc, wydajność).
3 pkt - koszty określono racjonalnie na podstawie rozpoznania cenowego rynku lub ofert cenowych.
Prawidłowo określono parametry minimalne.
0 pkt - koszty nie zawierają kalkulacji, rozpoznań cenowych.
0 lub 2 lub 4 (punkty
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
sumują się –
9.
klimatu:
maksymalnie można
przyznać 4 pkt)
Preferuje operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu.
Stosowanie technologii, rozwiązań przyjaznych ochronie środowiska, zastępowanie tradycyjnych nośników
energii energią odnawialną, termomodernizacja – działania służące ograniczeniu zużycia energii, inwestycje
służące ochronie środowiska.
Ocena zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu będzie prowadzona w oparciu o
rodzaje wydatków (tabela VII.7.1 biznesplanu), które mają wpływ na ochronę środowiska (opisaną w pkt IV. 8
biznesplanu) lub klimatu (opisaną w pkt IV. 9 biznesplanu).
2 pkt - operacja zakłada rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska,
2 pkt - operacja zakłada rozwiązania sprzyjające łagodzeniu zmian klimatu,

0 pkt - operacja nie zakłada rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, zmianom klimatu
Aby otrzymać 4 pkt. operacja musi zakładać pozytywny efekt ekologiczny, beneficjent powinien wykazać
zgodność operacji z celami przekrojowymi programu w zakresie środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu.
Zasoby, kwalifikacje, doświadczenie w realizacji projektów
0 lub 2 lub 4 pkt
odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować
10.
wnioskodawca:
Preferowanie podmiotów posiadających doświadczenie i/ lub kwalifikacje i/ lub zasoby co wpłynie na jakość
realizowanej operacji. Oceniane będzie doświadczenie zawodowe wnioskodawców w zakresie zgodności
doświadczenia z zakresem planowanej działalności gospodarczej. Wyżej oceniane będą operacje, których
wnioskodawca posiada doświadczenie, zasoby, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, która
zamierza realizować. Rada przyznaje punkty na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku dokumentów
potwierdzających doświadczenie, zasoby, kwalifikacje.
- wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe adekwatne do planowanej operacji (potwierdzone
świadectwem pracy lub rekomendacjami)
- wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierzają realizować (zasoby
ocenione na podstawie opisu we wniosku i biznesplanie),
- wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierzają realizować,
(potwierdzone świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem)
0 pkt - jedno z powyższych
2 pkt - dwa z powyższych
4 pkt - trzy z powyższych
Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze wdrażania LSR PROWENT:
0 lub 2 pkt
11.
Preferuje się beneficjentów działających na obszarze LGD i zamierzających realizować operacje na obszarze
PROWENT.
2 pkt - siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym LSR PROWENT
0 pkt - siedziba wnioskodawcy znajduje się poza obszarem objętym LSR PROWENT (wnioskodawca składa
wniosek na oddział firmy znajdujący się na obszarze)
Przyznanie punktów w poszczególnych kryteriach będzie możliwe jeżeli wnioskodawca
szczegółowo opisze i wyjaśni je we wniosku (Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami
wyboru operacji przez LGD). Jeśli wnioskodawca nie poda wyczerpującej informacji,
poszczególne kryteria zostają ocenione na 0 pkt.
Rada przyznaje punkty na podstawie wniosku oraz załączonych do wniosku załączników oraz
dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów w ramach
oceny.

