KARTA OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH
Działanie PROW 2014 – 2020
□
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez
podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
□
Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na
obszarze wiejskim objętym LSR
Numer naboru:
Numer wniosku:
Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy:
Tytuł operacji:
Ocena wniosku:
LP.
Kryterium oceny
Punktacja
Uzasadnienie
1. Wnioskodawca konsultował
wniosek z pracownikami Biura
LGD
2. Wnioskodawca przedłożył w
Biurze LGD fiszkę projektową
maksymalnie najpóźniej w dniu
rozpoczęcia naboru.
3. Sposób przygotowania
dokumentacji konkursowej
(wniosku o przyznanie pomocy i
biznesplanu) i jego adekwatność
do przygotowanej operacji
4. Kwalifikacje Wnioskodawcy
zgodne z profilem planowanej
podejmowanej działalności
gospodarczej/lub rozwijanej
działalności gospodarczej
5. Tworzenie nowych miejsc pracy
6. Planowany czas realizacji operacji
7. Rodzaj rozwijanej/planowanej
działalności gospodarczej
8. Operacja sprzyja wykorzystaniu
lokalnych produktów rolnych
9. Oczekiwana intensywność wsparcia
(dotyczy działania związanego z
rozwojem działalności
gospodarczej)
Ustalenie kwoty wsparcia
10. Doświadczenie w realizacji
projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych (dotyczy
działania związanego z rozwojem
działalności gospodarczej)
Suma punktów:
Uzasadnienie oceny:

………………………………..……….….
(miejsce, data)

………………………………………………………………..
(czytelny podpis członka Rady LGD)

………………………………..……….….
(czytelny podpis sekretarzy posiedzenia)

LP.
1.

2.

3.

4.

………………………………………………………………..
(czytelny podpis Przewodniczącego Rady LGD)

Kryterium oceny
Wyjaśnienie
Skala punktowa
Wnioskodawca konsultował wniosek z pracownikami Biura LGD
Wysoka jakość wniosków i projektów realizowanych na obszarach wiejskich. (informacje z kart
doradztwa stacjonarnego i mailowej korespondencji)
0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych konsultacjach (nie są wliczane konsultacje
telefoniczne)
1 pkt. – min. jedna przeprowadzona konsultacja mail lub jedna konsultacja stacjonarna
przeprowadzona w Biurze LGD
2 pkt. – min. dwie przeprowadzone konsultacje mail (z różnego zakresu projektu) lub min. dwie
konsultacje stacjonarne przeprowadzone w Biurze LGD
Wnioskodawca przedłożył w Biurze LGD fiszkę projektową maksymalnie najpóźniej w dniu
rozpoczęcia naboru.
Wysoka jakość wniosków i projektów realizowanych na obszarach wiejskich
0 pkt. – brak złożonej fiszki
1 pkt. – fiszka została złożona ale nie wypełniono ją w pełnym zakresie
2 pkt. – złożona fiszka projektowa kompletna i jej zakres jest adekwatny do późniejszego wniosku
Sposób przygotowania dokumentacji konkursowej (wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu) i
jego adekwatność do przygotowanej operacji
Wnioskodawca przedłożył komplet wymaganych dokumentów związanych z przygotowaniem
wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu) oraz przygotował w/w dokumenty w sposób
przejrzysty, poprawny pod względem merytorycznym. Wysoka jakość wniosków i projektów
realizowanych na obszarach wiejskich
0 pkt. – opracowane dokumenty (wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, załączniki) zostały
przygotowane poprawnie, jednak zawierają uchybienia/braki w zakresie spójności i przejrzystości.
Dokumentacja zawiera od 21 i więcej uchybień/braków).
1 pkt. - opracowane dokumenty (wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, załączniki) zostały
przygotowane poprawnie, jednak zawierają uchybienia/braki w zakresie spójności i przejrzystości.
Dokumentacja zawiera od 11 do 20 uchybień/braków).
2 pkt. – opracowane dokumenty (wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, załączniki) zostały
przygotowane poprawnie, jednak zawierają uchybienia/braki w zakresie spójności i przejrzystości.
Dokumentacja zawiera od 0 do 10 uchybień/braków).
Weryfikacja dokonywana na podstawie wezwania do uzupełnień (załącznik nr 10)
Kwalifikacje Wnioskodawcy zgodne z profilem planowanej podejmowanej działalności
gospodarczej/lub rozwijanej działalności gospodarczej
Preferowane będą operacje realizowane przez podmioty(przedsiębiorstwa/osoby) wykazujące
doświadczenie/kwalifikacje w zakresie planowanej operacji:
- dla rozwijania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców posiadających
doświadczenie w prowadzeniu działalności (minimum dwuletnie)- zgodne z profilem rozwijanej
działalności - w zakresie operacji określonej, we wniosku o przyznanie pomocy i poświadczone
odpowiednim wykształceniem, certyfikatami/zaświadczeniami itp. w zakresie realizacji operacji
określonej we wniosku o przyznanie pomocy.
- dla podejmowania działalności gospodarczej – w przypadku osób posiadających kwalifikacje zgodne z profilem rozwijanej działalności - poświadczone odpowiednim wykształceniem,
certyfikatami/zaświadczeniami itp. w zakresie realizacji operacji określonej we wniosku o
przyznanie pomocy.
Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem:Niestabilna sytuacja na rynku pracy i
mono-branżowością sektora MMŚP (głównie prosta działalność usługowa i handlowa) przy małej
liczbie działalności produkcyjnej, Brak współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji, promocji
wśród lokalnych przedsiębiorców. W takiej sytuacji jest większa szansa na wdrożenie projektu,
efektywne prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym utrzymanie/generowanie miejsc
pracy.
Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawiania odpowiednich dokumentów poświadczających
posiadane przez nich kwalifikacje. Wnioskodawca przedstawił co najmniej 1 dokument.(np.
umowa o pracę, certyfikaty, zaświadczenia o odbyciu szkolenia, kursu, stażu, wolontariatu,

5.

6.

świadectwa, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej)
0 pkt. – brak informacji w opisie/lub brak dokumentów poświadczających wiedze/doświadczenie
Wnioskodawcy
2 pkt. –informacja w opisie oraz załączone dokumenty
Tworzenie nowych miejsc pracy
Preferowane operacje generujące jak najwięcej nowych miejsc pracy. Dodatkowe punkty mogą
uzyskać w tym kryterium tzw. samozatrudnienia jeśli utworzą w ramach dzielności gospodarczej
objętej wnioskiem dodatkowe miejsce/miejsca pracy dla innej osoby/osób.
Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem: Wysoka stopa bezrobocia ze szczególna
sytuacją na rynku pracy osób w wieku 50+
0 pkt. – brak nowych miejsc pracy
1 pkt. – 1 miejsce pracy
3 pkt. – 2 miejsca pracy
5 pkt. – 3 i więcej miejsc pracy
Planowany czas realizacji operacji
Preferuje się operacje, których planowany czas realizacji jest jak najkrótszy.

7.

8.

9.

10.

Czas realizacji- liczony jest od momentu podpisania umowy przyznania pomocy do dnia złożenia
wniosku o płatność ostateczną
0 pkt. – Wnioskodawca zamierza zrealizować operację w czasie dłuższym niż 365 dni
1 pkt. – Wnioskodawca zamierza zrealizować operację w przedziale czasowym 180 – 365 dni
2 pkt. – Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt w czasie krótszym niż 180 dni
Rodzaj rozwijanej/planowanej działalności gospodarczej
Preferowane do dofinansowania będą te rodzaje działalności gospodarczej na obszarze, istotne z
punktu widzenia rozwoju gospodarczego tj. przetwórstwo i produkcja.
Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem: Brak współpracy w zakresie produkcji,
dystrybucji, promocji wśród lokalnych przedsiębiorców, Słabo rozwinięta sprzedaż bezpośrednia
produktów lokalnych tj. marginalny i lokalny charakter tej działalności, brak przetwórstwa
lokalnego
0 pkt. – operacja dot. działalności handlowej
2 pkt. – operacja dot. działalności usługowej
4 pkt. – operacja dotyczy działalności produkcyjnej, przetwórstwa w tym przetwórstwa rolno –
spożywczego, produktów lokalnych.
Operacja sprzyja wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych
Premiowane będą operacje realizowane przez podmioty rozwijające działalność gospodarczą, której
podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne
0 pkt. – operacja nie jest związana z wykorzystaniem lokalnych produktów rolnych
2 pkt. – operacja związana z wykorzystaniem lokalnych produktów rolnych
Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawiania odpowiednich dokumentów poświadczających
wykorzystywanie w operacji lokalnych produktów rolnych. .
Oczekiwana intensywność wsparcia (dotyczy działania związanego z rozwojem działalności
gospodarczej)
Oceniana jest wysokość wsparcia w ramach realizacji projektu. Maksymalna intensywność
wsparcia w działaniu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Ustalana jest kwota wsparcia ze
wskazaniem kwotowym. Jeśli kwota wsparcia ulega obniżeniu wymaga uzasadnienia.
0 pkt. – oczekiwania intensywność wsparcia powyżej 65% kosztów kwalifikowanych projektu.
2 pkt. - oczekiwania intensywność wsparcia w przedziale między 65% a 55% kosztów
kwalifikowanych projektu.
5 pkt. – oczekiwana intensywność wsparcia poniżej 55% kosztów kwalifikowanych projektu
Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (dotyczy działania
związanego z rozwojem działalności gospodarczej)
Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego
(oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania
zewnętrznego – w tym również ze środków Unii Europejskiej)

- źródło weryfikacji oświadczenie beneficjenta oraz kopia umowy o przyznanie pomocy ikopia
dokumentu zakończenia projektu z udziałem finansowania zewnętrznego.
0 pkt. - Kryterium niespełnione: Wnioskodawca nie udokumentował doświadczenia w realizacji
projektów z udziałem finansowania zewnętrznego
1 pkt. - Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu: Wnioskodawca udokumentował, że
zrealizował (otrzymał dofinansowanie) co najmniej 1 projekt z udziałem środków zewnętrznych
2 pkt. - Wnioskodawca udokumentował, że zrealizował (otrzymał dofinansowanie) co najmniej 2
projekty z udziałem finansowania zewnętrznego; w tym podano tytuł, zakres i okres realizacji
operacji oraz kwotę wsparcia
Do uzyskania dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej:
- minimalna ilość punktów, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - 8
- maksymalna ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 21
Do uzyskania dla operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej - minimalna ilość punktów, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - 10
- maksymalna ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny - 28

