Kryteria wyboru operacji
w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”.
RODZAJ

L.p

OPERACJI
ROZWIJANIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

KRYTERIA

PUNKTACJA

SPOSÓB
WERYFIKACJI

Wnioskowana kwota
pomocy

5 pkt – kwota poniżej i
równa 50.000 zł
4 pkt – kwota poniżej i
równa 70.000 zł
3 pkt – kwota poniżej i
równa 140.000 zł
2 pkt – kwota poniżej i
równa 210.000 zł
0 pkt – powyżej 210.000 zł

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu

Wnioskodawca
konsultował projekt
przed złożeniem
wniosku, w biurze
LGD

10 pkt. – TAK,
przynajmniej dwie wizyty
konsultacyjne
5 pkt. – TAK, jedna wizyta
konsultacyjna
0 pkt. – NIE

3

Wnioskodawca złożył
fiszkę projektu lub w
innej formie zgłosił
pomysł przed
ukazaniem się
ogłoszenia o
konkursie.

10 pkt. – TAK,
0 pkt. – NIE

4

Doświadczenie
wnioskodawcy w
rozliczeniu dotacji (w
okresie od 2007)

2 pkt. – wnioskodawca
zrealizował i rozliczył co
najmniej dwa projekty oraz
udokumentował pozytywne
rozliczenie dotacji.
1 pkt. – wnioskodawca
zrealizował i rozliczył jeden
projekt oraz udokumentował
pozytywne rozliczenie
dotacji.
0 pkt. – wnioskodawca nie
korzystał z zewnętrznych
źródeł dofinansowania.

Dokumentacja
biura LGD (np.
lista
wnioskodawców
którym udzielono
doradztwa
w
ramach
odpowiedniego
konkursu)
Dokumentacja
biura LGD (np.
lista
wnioskodawców,
którym udzielono
doradztwa, fiszki
projektowe,)
Oświadczenie
albo informacja
Wnioskodawcy
o posiadanym
doświadczeniu

5

Rodzaj innowacyjności
Charakter
przedsięwzięcia:
innowacyjności.
Innowacja operacji w 3 pkt. - innowacja operacji

1

2

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
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6

7

obszarze
ochrony
środowiska
czy
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym
–
wykonywanie usług za
pomocą
technologii
ograniczającej
niekorzystne
oddziaływanie
na
środowisko,
zakup
urządzeń
służących
oszczędności zasobów,
energii, wody,
Innowacja w obszarze
związanym z usługami,
które znacząco wpłyną
na rozwój gminy i
obszaru LGD w sferze
kulturalnej,
rekreacyjnej
lub
społecznej,
Innowacja
poprzez
zakup
nowych
urządzeń
z
zastosowaniem nowej,
ulepszonej technologii
(zakup
maszyn,
urządzeń i sprzętu nie
dostępnych do tej pory
na obszarze LGD).

w obszarze ochrony
środowiska czy
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym

Wysokość wkładu
własnego

2 pkt – projekt, w którym
wkład własny jest równy lub
wyższy niż 10 punktów
procentowych od
wymaganego wkładu
własnego wynoszącego 30%
kosztów kwalifikowalnych

Liczba nowych
miejsc pracy
utworzonych w
wyniku realizacji
projektu (miejsce

wniosku o
dofinansowanie
projektu oraz
uzasadnienie
wnioskodawcy

2 pkt. - innowacja w
obszarze związanym z
usługami, które znacząco
wpłyną na rozwój gminy
1 pkt. - innowacja poprzez
zakup nowych urządzeń z
zastosowaniem nowej,
ulepszonej technologii.
0 pkt. - nie dotyczy
Maksymalna ilość punktów
w ramach kryterium – 6 pkt.

0 pkt – projekt, w którym
wkład własny jest niższy niż
10 punktów procentowych
od wymaganego wkładu
własnego wynoszącego 30%
kosztów kwalifikowalnych
6 pkt. - utworzenie
przynajmniej 3 miejsc pracy
4 pkt. – utworzenie 2 miejsc
pracy
2 pkt. – utworzenie 1

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu
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pracy rozumiane jako
pełny etat
średnioroczny w
oparciu o umowę o
pracę lub spółdzielczą
umowę o pracę)

miejsca pracy
0 pkt. – projekt nie zakłada
utworzenia miejsca pracy

Działanie operacji
skierowane jest na
grupy de
faworyzowane: osoby
bezrobotne, osoby
50+, osoby
niepełnosprawne

3 pkt. – utworzenie miejsca
pracy dla osoby 50+ lub
osoby niepełnosprawnej
2 pkt. - utworzenie miejsca
pracy dla osoby bezrobotnej
0 pkt. – utworzone miejsce
pracy dla osoby spoza grupy
de faworyzowanej

Oświadczenie
albo informacja
Wnioskodawcy
o
zatrudnieniu
osoby z grupy de
faworyzowanej
oraz
dokumentacja
załączona
do
wniosku

Maksymalna ilość punktów
w ramach kryterium – 5 pkt

9

Operacja
zapewnia
zintegrowanie
podmiotów, zasobów
i/ lub celów
Podmiotów – operacja
zakłada współpracę z
innymi
podmiotami
działającymi
na
obszarze LGD, dzięki
którym projekt będzie
realizował
główne
założenia strategii, np.
wymiana doświadczeń,
wymiana towarów i
usług
Zasobów – operacja
zakłada wykorzystanie
zasobów
lokalnych:
miejsc, obiektów przy
jednoczesnej dbałości o
zasoby
przyrodnicze
jakimi są środowisko
naturalne, woda, klimat
–
zwiększenie
atrakcyjności obszaru
objętego LSR bez
degradacyjnego
oddziaływania
na
środowisko naturalne
Celów – cele operacji
są spójne z jednym z

4 pkt. – celów
3 pkt. – zasobów
2pkt. – podmiotów
0 pkt. – nie dotyczy

Kryterium
weryfikowane w
oparciu o treść
wniosku o
dofinansowanie
projektu oraz
Maksymalna ilość punktów uzasadnienie
w ramach kryterium – 9 pkt. wnioskodawcy
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celów przekrojowych
programu w zakresie
innowacyjności,
środowiska lub
łagodzenia zmian
klimatu, poprzez
zastosowanie w
projekcie
odnawialnych źródeł
energii lub
wykorzystywanie
surowców wtórnych

Max. Liczba punktów

55 punktów

