Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2017
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z dnia 22.02.2017 r.
Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

1

2

Kryterium

Opis

Kwalifikacje/doświad
czenie wnioskodawcy
( kryterium dotyczy
beneficjentów
działań: otwarcie oraz
rozwój działalności
gospodarczej)

Preferuje się wnioskodawców którzy
posiadają kwalifikacje zawodowe i/lub
doświadczenie zawodowe odpowiednie
do przedmiotu operacji którą chcą
realizować.
Preferuje się by wnioskodawca posiadał
doświadczenie/kwalifikacje co pozwoli
na sprawną i prawidłową realizację
zaplanowanych
działań.
Celem
potwierdzenia
kwalifikacji
bądź
doświadczenia w zakresie prowadzenia
działalności
gospodarczej
należy
przedłożyć: kserokopie zaświadczeń,
certyfikatów,
ukończenia
kursów,
szkoleń, świadectw lub dyplomów
ukończenia
szkoły
oraz
innych
wiarygodnych dokumentów.
W
przypadku
dokumentów
sporządzonych w języku obcym należy
dołączyć wykonane przez tłumacza
przysięgłego
tłumaczenie
danego
dokumentu na język polski.
W ramach kryterium oceniona będzie
wielkość zaangażowanych środków
własnych wnioskodawcy w ramach
wkładu własnego w realizację projektu.

Wysokość wkładu
własnego ( kryterium
dotyczy beneficjentów
działania: rozwój

Punktacja
10 pkt – wnioskodawca posiada
udokumentowane kwalifikacje/doświadczenie

Źródło
weryfikacji
Wniosek z
załącznikami

0 pkt – wnioskodawca nie posiada
kwalifikacji/doświadczenia

Dla przedsiębiorców:
3 pkt – powyżej 35%
1 pkt – powyżej 30% do 35%

Wniosek z
załącznikami
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działalności
gospodarczej)

Preferuje się operacje, których wkład 0 pkt – jeżeli beneficjent proponuje
własny
przekracza
intensywność wniesienie wkładu własnego w wysokości do
pomocy określoną poniżej.
30%
Kwota
dofinansowania
na
jedną
operację wynosi:
1.)od 50 tysięcy do 200 tysięcy dla
operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa
2.)od 50 tysięcy do 300 tysięcy dla
operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa, poprzez
innowacje
Forma wsparcia – refundacja 70%
Metoda wyliczenia wkładu własnego dla
przedsiębiorców będących podatnikami
podatku Vat:
Wkład własny % = (koszty całkowite
operacji - Vat) –wnioskowana kwota
pomocy) x 100 / koszty całkowite - Vat
Metoda wyliczenia wkładu własnego dla
przedsiębiorców nie będących
podatnikami podatku Vat:
Wkład własny % = (koszty całkowite
operacji – wnioskowana kwota pomocy)
x 100 / koszty całkowite

3

Klarowność budżetu i
adekwatność
przewidzianych w

Preferuje się projekty w których budżet 6 pkt.- koszty ujęte we wniosku o
został
prawidłowo
skonstruowany, dofinansowanie są racjonalne w odniesieniu do
koszty
ujęte
we
wniosku
o planowanego zakresu operacji oraz przyjęty

Wniosek z
załącznikami
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budżecie środków do
planowanych działań

dofinansowanie są racjonalne i znajdują
swoje uzasadnienie w załączonych
ofertach, projektach, kosztorysach oraz
innych dokumentach potwierdzających
przyjęty poziom cen.

poziom cen znajduje swoje uzasadnienie w
załączonych ofertach, projektach, kosztorysach
oraz innych dokumentach potwierdzających
przyjęty poziom cen
3 pkt. - koszty ujęte we wniosku o
dofinansowanie są racjonalne w odniesieniu do
planowanego zakresu operacji ale nie
dostarczono dokumentów potwierdzających
przyjęty poziom cen
0 pkt. – koszty ujęte we wniosku o
dofinansowanie nie są racjonalne i nie
dostarczono dokumentów potwierdzających
przyjęty poziom cen

4

Doradztwo

5

Innowacyjność

Preferuje
wnioskodawców 1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa
korzystających z doradztwa LGD w LGD na etapie sporządzania przedmiotowego
zakresie sporządzania przedmiotowego wniosku
wniosku o przyznanie pomocy
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa LGD na etapie sporządzania
przedmiotowego wniosku
Operacje powinny wykazywać charakter 6 pkt - innowacyjność operacji na obszarze
innowacyjny. Innowacja rozumiana jest całego LGD
jako:
wdrożenie nowego na danym obszarze 3 pkt - innowacyjność operacji na obszarze
lub znacząco udoskonalonego produktu, gminy na której realizowany jest projekt
usługi, procesu, organizacji lub nowego
sposobu
wykorzystania
lub 0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie
zmobilizowania istniejących lokalnych mniejszym niż obszar gminy na której realizozasobów przyrodniczych, historycznych, wany jest projekt lub brak innowacyjności

Dokumentacja
LGD (karta
doradztwa)

Wniosek z
załącznikami,
wiedza
oceniających,
Internet
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kulturowych
obszarze LSR

czy

społecznych

na

Poprzez zmobilizowanie rozumie
się: aktywizację , pobudzanie ,
uaktywnienie , ożywianie

6

Wpływ na ochronę
środowiska oraz
przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym
(kryterium dotyczy
beneficjentów
działań: otwarcie oraz
rozwój działalności
gospodarczej)

Wnioskodawca powinien udowodnić
innowacyjność
projektu
poprzez
przygotowanie
wiarygodnych
i
przekonujących dokumentów (analiza
rynku, wydruki z Internetu)
Preferuje się projekty w których
beneficjent udokumentuje że w ramach
zakresu operacji zastosuje rozwiązanie
sprzyjające ochronie środowiska i/lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
Za działania mające wpływ na ochronę
środowiska
i/lub
przeciwdziałające
zmianom klimatu uznaje się:
 inwestycje
w
instalacje
wykorzystujące odnawialne źródła
energii ;
 instalacje
wykorzystujące
energię
słońca
(np.
kolektory
słoneczne,
fotowoltaika),
 jednostki wykorzystujące
energię geotermalną,
 pompy ciepła,
 małe elektrownie wodne,
 elektrowni wiatrowych,

6 pkt - zastosowanie rozwiązania
sprzyjającemu ochronie środowiska i/lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
Wnioskodawca wskazał w opisie projektu i
budżecie kosztów zakres zastosowanych
rozwiązań
0 pkt – brak tego typu rozwiązań w operacji
Wnioskodawca nie wskazał w opisie operacji i
w budżecie rozwiązań w zakresie ochrony
środowiska i/lub przeciwdziałanie zmian
klimatycznych

Wniosek o
przyznanie
pomocy wraz z
załącznikami
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instalacje wykorzystujące
biomasę,
 instalacji
wykorzystujące
biogaz.
inwestycje związane z poprawą
utrzymania ciepła w budynku
(izolacja termiczna budynku,
wymiana
okien
na
energooszczędne),
budowa
budynków
niskoenergetycznych
(tzw.
pasywnych,
zero
energetycznych),
likwidacja pieców i palenisk
węglowych
na
rzecz
nowoczesnych
technologii
niskoemisyjnych (np. kolektory
słoneczne,
pompy
ciepła,
mikrowiatraki przydomowe)
w przypadku zakupu środka
transportu – zakup samochodu
elektrycznego.
wykonywanie usług za pomocą
technologii, maszyn, urządzeń i
sprzętu mających wpływ na
ochronę
środowiska
i/lub
przeciwdziałające
zmianom
klimatu.
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Gotowość do realizacji
operacji/projektu/

Preferuje się beneficjentów którzy
wykazują
gotowość
do
realizacji
projektu.
W zależności od rodzaju operacji
beneficjent
powinien
złożyć
odpowiednie dokumenty potwierdzające
wyżej wymieniony fakt.

6 pkt - Operacja wymaga uzyskania decyzji Wniosek z
budowlanych i posiada wszystkie
załącznikami
decyzje budowlane - prawomocne dla całego
zakresu inwestycji / operacja nie wymaga
uzyskania decyzji budowlanych

Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia
w
wielkości
środków
przeznaczonych na konkurs jest równy
lub mniejszy od udziału procentowego
wskaźnika produktu osiąganego przez
operację w stosunku do wskaźnika
zakładanego do osiągnięcia w ramach
konkursu.

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

0 pkt - Operacja wymaga uzyskania decyzji
budowlanych, ale jeszcze ich nie
Dla operacji wymagających pozwolenia uzyskała lub się jeszcze nie uprawomocniły
na budowę oznacza to załączenie
prawomocnej decyzji z pieczęcią
właściwego organu o ostateczności
powyższej decyzji. W przypadku
zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych
należy
dołączyć
oświadczenie, że właściwy organ nie
wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni licząc
od dnia zgłoszenia zamiaru lub
potwierdzenie właściwego organu, że
nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego
zamiaru wykonania robót budowlanych.
8

Stopień
wykorzystania
wskaźnika produktu

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie
pomocy oraz w pozostałych wnioskach
złożonych w danym naborze

wniosek
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10

11

12

Stopień
wykorzystania
wskaźnika rezultatu

Grupy
defaworyzowane
( kryterium dotyczy
osób zakładających
działalność
gospodarczą)

Tworzenie nowych
miejsc pracy
(kryterium dotyczy
beneficjentów
działań: otwarcie oraz
rozwój działalności
gospodarczej)
Miejsce realizacji
projektu

Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia
w
wielkości
środków
przeznaczonych na konkurs jest równy
lub mniejszy od udziału procentowego
osiąganego
wskaźnika
rezultatu
(bezpośrednio
wynikającego
ze
wskaźnika produktu) przez operację w
stosunku do wskaźnika rezultatu
zakładanego do osiągnięcia w ramach
konkursu
Punkty przyznaje się jeśli operacja
dotyczy
rozpoczęcia
działalności
gospodarczej w której wnioskodawcą
pomocy jest osoba należąca do grupy
defaworyzowanej:
Niepełnosprawni,
Młodzi ludzie bez pracy ( do 35
roku życia),
Starsi ludzie (po 50 roku życia)
Młodzi rodzice ( do 35 roku życia),
a szczególnie młode matki, w tym matki
samotne
Preferuje się projekty tworzące miejsca
pracy w przeliczeniu na pełne etaty.

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

wniosek

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie
pomocy oraz w pozostałych wnioskach
złożonych w danym naborze

5 pkt- osoba należy do grupy
defaworyzowanej

Wniosek z
załącznikami

0 pkt- osoba nie należy do grupy
defaworyzowanej

14pkt. – powyżej 3 etatów

10pkt. – powyżej 2 etatów lub równe 3 etaty
W przypadku otwarcia działalności
gospodarczej samozatrudnienie należy 6pkt. – powyżej 1 etatu lub równe 2 etaty
rozumieć jako utworzenie jednego etatu
0pkt. – 1 etat
Preferuje operacje realizowane w Projekty
realizowane
miejscowościach zamieszkałych przez przedsiębiorców:
mniej niż 5 tys. Mieszkańców

Wniosek z
załącznikami

przez Wniosek z
załącznikami
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Kryterium weryfikowane na podstawie
danych pozyskanych z Ewidencji
Ludności
poszczególnych
gmin
wchodzących w skład LGD wg stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy

0
pkt
–
miejsce
(istniejącej
bądź
nowoutworzonej)
siedziby/oddziału
firmy
realizującej
projekt znajduje się w
miejscowości liczącej więcej niż 5tys.
mieszkańców
2
pkt
miejsce
(istniejącej
bądź
nowoutworzonej)
siedziby/oddziału
firmy
realizującej
projekt znajduje się w
miejscowości
liczącej
mniej
niż
5tys.
mieszkańców
Inne projekty:
0 pkt - Żadna z miejscowości w których
realizowany jest projekt nie liczy mniej niż 5tys.
mieszkańców
1 pkt - Przynajmniej jedna z miejscowości w
których realizowany jest projekt liczy mniej niż
5tys. mieszkańców
2 pkt - każda z miejscowości w których
realizowany jest projekt liczy mniej niż 5tys.
mieszkańców
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Miejsce
zamieszkania/
wykonywania
działalności
gospodarczej(kryteriu
m dotyczy
beneficjentów
działań: otwarcie oraz
rozwój działalności
gospodarczej)

Wnioskodawca na dzień złożenia 3 pkt – wnioskodawca winien złożyć
wniosku prowadzi działalność i/lub ma dokumenty potwierdzające czas prowadzenia
miejsce zamieszkania na obszarze LGD działalności gospodarczej – w przypadku
od co najmniej 12 miesięcy
rozwoju działalności gospodarczej lub miejsce
zamieszkania
w przypadku zakładania
działalności gospodarczej

Wniosek o
przyznanie
pomocy oraz na
podstawie
kserokopii
dokumentów
potwierdzającyc
h meldunek
0 pkt – brak dokumentu potwierdzającego czas stały lub
prowadzenia działalności gospodarczej i/ lub czasowy oraz
innych
miejsca zamieszkania.
przedstawionych
dokumentów,
pełny wyciąg
z CEIDG lub
odpis z KRS

Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu.
Kryteria zostały szczegółowo opisane i w zestawieniu punktacji przedstawiono ilość punktów w ramach danego kryterium:
Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min 60% punktów oraz zmieścić się w dostępnym dla tego naboru limicie
środków finansowych.

