Kryteria lokalne dla operacji tworzenie nowych przedsiębiorstw - PROW
CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej
mieszkańców obszaru
PRZEDSIĘWZIĘCIE Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA
Lp. Nazwa kryterium
1.

Wykształcenie/doświadczenie
wnioskodawcy (0 – 5 pkt.)

Opis kryterium

Źródło weryfikacji

Kryterium preferuje wnioskodawców
posiadających
wykształcenie/doświadczenie zgodne z
zakresem planowanej działalności
gospodarczej.

Dokumenty
potwierdzające
wykształcenie
lub
doświadczenie związane
z
przedmiotem
działalności.

0 pkt. - brak
doświadczenia

wykształcenia

i

3 pkt. – wykształcenie (poświadczona
dokumentem wiedza zdobyta w
oficjalnym systemie nauczania) lub
doświadczenie (co najmniej 6 m-cy
udokumentowanej pracy w zakresie
zbieżnym z planowaną działalnością
gospodarczą, umowa o pracę, umowa
cywilnoprawna, zakres obowiązków)
zgodne z zakresem planowanej
działalności gospodarczej)
5 pkt. – wykształcenie i doświadczenie
zgodne z zakresem planowanej
działalności gospodarczej (definicje
wyksztalcenia i doświadczenia podane
powyżej)
Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 1. Kwalifikacje/doświadczenie wnioskodawcy
2.

Operacja
realizowana
przez
wnioskodawcę z grupy osób
defaworyzowanych ujętych w LSR
(bezrobotni,
nisko
opłacani
pracownicy
(otrzymujący
minimalne
lub
niższe
od
minimalnego, w przypadku pracy
na część etatu, wynagrodzenie za
pracę zgodnie z ustawą o
minimalnym wynagrodzeniu za
pracę obowiązujące w dniu
ogłoszenia naboru wniosków),
zatrudniani
w
niepewnych
warunkach
(umowa
zlecenie,
umowa o dzieło, umowy na czas
określony), osoby z różnymi
niepełnosprawnościami, osoby do

Preferuje osoby z grupy osób Orzeczenie
o
defaworyzowanych ujętych w LSR
niepełnosprawności,
zaświadczenia
z
0 pkt. – wnioskodawca nie należy do odpowiednich organów,
grupy defaworyzowanej
umowa
o
pracę/dzieło/zlecenie,
5 pkt. - wnioskodawca należy do grupy oświadczenie
defaworyzowanej
wnioskodawcy
dot.
wynagrodzenia
(wszystkie
umowy)
kopia
dowodu
osobistego

30 roku życia, osoby w wieku 50+)
– 0-5 pkt
Na
wnioskodawcy
spoczywa
obowiązek
zapewnienia
wiarygodnego wykazania, dowodu,
że należy do grupy osób
defaworyzowanych ujętych w LSR
Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 2. Operacja realizowana przez wnioskodawcę z grupy osób defaworyzowanych ujętych w LSR
3.

Operacja znajduje się na liście
operacji szczególnie preferowanych
zawartej w Lokalnej Strategii
Rozwoju (0 – 5 pkt.)

Oceniana jest korzyść wypływająca dla Wniosek o przyznanie
regionu w związku z faktem, iż pomocy
wraz
z
operacja znajduje się na liście operacji załącznikami
szczególnie preferowanych zawartej w
Lokalnej Strategii Rozwoju:
0 pkt. – operacja nie znajduje się na
liście
operacji
szczególnie
preferowanych zawartej w Lokalnej
Strategii Rozwoju
5 pkt. – operacja znajduje się na liście
operacji szczególnie preferowanych
zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju

4.

Liczba utworzonych miejsc pracy Oceniana jest korzyść ekonomiczna Wniosek o przyznanie
(1 – 2 pkt.)
operacji dla obszaru LGD pod kątem pomocy
wraz
z
tworzenia nowych miejsc pracy.
załącznikami
Preferowane będą operacje realizowane
przez wnioskodawców panujących
utworzenie więcej niż jednego miejsca
pracy (wliczając samozatrudnienie) w
pełnym wymiarze
czasu
pracy
średniorocznie
1 pkt. min. 1 etat w pełnym wymiarze
czasu pracy średniorocznie
2 pkt. min. 2 etat w pełnym wymiarze
czasu pracy średniorocznie

5.

Innowacyjny charakter operacji (0 – Preferowane będą te operacje, które
5 pkt.)
będą miały innowacyjny charakter –
dzięki czemu będą odpowiadały na
(Przez innowacyjność rozumie się potrzeby
poszukiwania
nowych,
wdrożenie na obszarze LSR nowego skuteczniejszych rozwiązań w rozwoju
lub
znacząco
udoskonalonego lokalnym.
produktu,
usługi,
procesu,
organizacji lub nowego sposobu 0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna
wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących lokalnych zasobów 5 pkt. – operacja jest innowacyjna
przyrodniczych,
historycznych,
kulturowych czy społecznych)

Wniosek o przyznanie
pomocy, biznes plan,
dokumentacja
konkursowa.

Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 5. Innowacyjny charakter operacji
6.

Gotowość operacji do realizacji (0 –
5 pkt.)

Preferowane będą te operacje, które
będą miały udokumentowaną gotowość
operacji do realizacji (uzyskana została
decyzja
o
pozwoleniu
na
budowę/dokonano zgłoszenia zamiaru
wykonywania budowy lub robót
budowlanych
niewymagających
pozwolenia na budowę lub uzyskano
inne pozwolenia, dokonano innych
zgłoszeń niezbędnych do realizacji
danego typu operacji):
0 pkt. – operacja nie jest gotowa do
realizacji

Wniosek o przyznanie
pomocy
wraz
z
załącznikami,
oświadczenie
wnioskodawcy,
że
operacja jest gotowa do
realizacji, w tym ,że
uzyskano
wszystkie
decyzje/pozwolenia
wymagane przepisami
prawa niezbędne do
rozpoczęcia
realizacji
operacji

5 pkt. – operacja gotowa do realizacji
Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 6. Gotowość operacji do realizacji
7.

Czas realizacji operacji (0 – 5. pkt.)

Preferowane będą operacje z krótkim Wniosek o przyznanie
czasem realizacji. Jako początek pomocy
wraz
z
realizacji
operacji
uznaje
się załącznikami
szacunkowy
miesiąc
podpisania
umowy (zakończenie naboru plus 6 mcy), za zakończenie termin złożenia
wniosku o płatność końcową wskazany
we wniosku o przyznanie pomocy:
0 pkt.
– czas realizacji operacji
powyżej 6 miesięcy
3 pkt. – czas realizacji operacji
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
5 pkt. – czas realizacji operacji nie
przekracza 3 miesięcy

8.

Budżet operacji (0 – 5 pkt.)

Preferowane będą wnioski, których Wniosek o przyznanie
koszty
są
uzasadnione
i pomocy
wraz
z
udokumentowane:
załącznikami,
0 pkt. – zaplanowana wysokość
kosztów nie jest uzasadniona i ich
wysokość nie jest udokumentowana
(brak ofert dokumentujących przyjęty
poziom cen oraz uzasadnienia zakupów
we wniosku o przyznanie pomocy z
załącznikami)
2 pkt. – zaplanowana wysokość
kosztów jest uzasadniona we wniosku
o przyznanie pomocy z załącznikami i

ich wysokość jest udokumentowana co
najmniej 1 ofertą dla każdej pozycji
zestawienia rzeczowo finansowego
(dostarczone oferty muszą umożliwiać
jednoznaczną identyfikację pozycji
zestawienia rzeczowo- finansowego,
której dotyczą wraz z jej wyceną;
powyższy warunek dotyczy również
ofert wspólnych dla kilku pozycji
zestawienia rzeczowo- finansowego)
5 pkt. –
zaplanowana wysokość
kosztów jest uzasadniona we wniosku
o przyznanie pomocy z załącznikami i
ich wysokość jest udokumentowana co
najmniej 3 ofertami dla każdej pozycji
zestawienia rzeczowo finansowego
(dostarczone oferty muszą umożliwiać
jednoznaczną identyfikację pozycji
zestawienia rzeczowo- finansowego,
której dotyczą wraz z jej wyceną;
powyższy warunek dotyczy również
ofert wspólnych dla kilku pozycji
zestawienia rzeczowo- finansowego)
Koniecznym będzie pisemne uzasadnienie przez każdego członka Rady decyzyjnej przyznanej liczby punktów
dla kryterium 8. Budżet operacji
9.

Doradztwo biura LGD (0 – 5 pkt.)

Preferowani
będą
wnioskodawcy
korzystający
z
doradztwa
zapewnianego przez LGD w zakresie
przygotowania wniosku.
0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa/szkoleń LGD na etapie
przygotowywania wniosku

Dokumenty LGD (karta
doradztwa, wydruki email, listy obecności ze
szkoleń,
spotkań
informacyjnych)

3 pkt. – wnioskodawca korzystał z
doradztwa lub szkoleń LGD na etapie
przygotowywania wniosku
5 pkt. – wnioskodawca korzystał z
doradztwa i szkoleń LGD na etapie
przygotowywania wniosku
Maksymalna liczba punktów: 42

Wymagana minimalna liczba punktów – 21

