KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z
Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich
NUMER KONKURSU
NUMER WNIOSKU
DATA WPŁYWU
TYTUŁ PROJEKTU
NAZWA WNIOSKODAWCY
PRZEDSIĘWZIĘCIE:

1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej
KRYTERIUM

LICZBA
MAX.
PUNKTÓW LICZBA
PKT

Projekt zakłada rozwój firmy w jednej z poniższych kategorii:
 świadczącej usługi noclegowe,
 świadczącej usługi gastronomiczne,
 prowadzącej obiekt rekreacyjny,
 prowadzącej działalność ściśle związaną z turystyką.
Co najmniej jedna z powyższych kategorii: 10 PKT
1 Bez kategorii: 0 PKT

10

Ocena odbywa się na podstawie kategorii kosztów przedstawionych w
budżecie projektu, wśród których koszty związane z preferowanym zakresem
działalności wynoszą minimum 50 % całkowitych kosztów. Wnioskodawca
w opisie powinien szczegółowo uzasadnić związek wydatków z
zaplanowanym zakresem działalności oraz w szczególności związek
planowanej działalności z turystyką.
Projekt zakłada utworzenie większej liczby miejsc pracy niż wymagane
minimum.
Wnioskodawca zaplanował:
 utworzenie co najmniej trzech etatów (w tym jeden wymagany): 10
2
PKT
 utworzenie więcej niż dwóch, a mniej niż trzech etatów (w tym jeden
wymagany): 7 PKT
 utworzenie dwóch etatów (w tym jeden wymagany): 5 PKT
 wymagane minimum: 0 PKT

10

Wnioskodawca zatrudni osobę z jednej z poniższych grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.
 osobę młodą (do 35 roku życia),
 osobę starszą (po 50 roku życia),
 kobietę,
3
 osobę niepełnosprawną..
Wnioskodawca:
 zatrudni osobę z jednej z powyższych grup: 10 PKT
 nie zatrudni żadnej osoby z jednej z powyższych grup: 0 PKT
Deklarowany wkład własny (w stosunku do kosztów kwalifikowanych netto)
Wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych:
- pow. 10%: 8 PKT,
4
- od 5,1% - 10%: 4 PKT,
- od 1% - 5%: 2 PKT
Operacja ma charakter innowacyjny. Oceniane jest nowatorstwo w
odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie rozwiązań
znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter
innowacji na terenie LGD (np. nowatorski sposób wykorzystania zasobów
lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenie potrzeb,
które były pomijane w dotychczasowych działaniach, modernizację
5 tradycyjnych form technologii, nowy sposób angażowania społeczności
lokalnej w rozwój, zastosowanie nowych technik marketingowych).

10

8

10

Wnioskodawca:
 uwzględnił i uzasadnił innowacyjny charakter operacji: 10 PKT
 nie spełnił warunków określonych w kryterium: 0 PKT
Innowacyjność – Uzasadnienie Członka Rady

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. zakup urządzeń
niskoemisyjnych, urządzeń o mniejszym zużyciu energii, zastosowanie
odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie generowania odpadów,
zmniejszenie emisji hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania).
6 Wnioskodawca:
 uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące
wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu: 5 PKT
 nie uwzględnił i nie opisał działań w ramach projektu dotyczących
wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu: 0 PKT
Ochrona środowiska – Uzasadnienie Członka Rady

5

W działalności gospodarczej zostaną wykorzystane lokalne zasoby
przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.
Wnioskodawca:
 wykorzysta co najmniej jeden z wymienionych zasobów: 5 PKT
7
 nie wykorzysta żadnych zasobów: 0 PKT

5



Wnioskodawca szczegółowo opisał, w jaki sposób wykorzystanie
tych zasobów przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki
sposób zostaną one wykorzystane w ramach prowadzonej
działalności.
Działalność oparta będzie na lokalnych produktach rolnych (produkty
Wniosek o
lokalne powinny być produkowane z lokalnego, świeżego surowca i tańsze, przyznanie
dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników i sprzedaży wśród lokalnej
pomocy
ludności).
8

Wnioskodawca:
 w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą opartą na
lokalnych produktach rolnych: 2 PKT
 w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą nie opartą na
lokalnych produktach rolnych: 0 PKT
Wnioskodawca posiada kwalifikacje lub/i doświadczenie odpowiednie do
przedmiotu projektu.

Wnioskodawca:
 posiada doświadczenie zawodowe i wykształcenie (w tym kursy,
9
szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej działalności: 10 PKT
 posiada doświadczenie zawodowe lub wykształcenie (w tym kursy,
szkolenia, itd.) zbieżne z zakresem planowanej działalności: 5 PKT
 nie posiada doświadczenia zawodowego ani wykształcenia
zbieżnego z zakresem planowanej działalności: 0 PKT
Wnioskodawca jest podmiotem ekonomii społecznej, tzn. organizacją
pozarządową zarejestrowaną w KRS prowadzącą działalność gospodarczą
lub spółdzielnią socjalną, lub zakładem aktywności zawodowej, lub
spółdzielnią pracy, lub spółdzielnią inwalidów, lub spółdzielnią
10 niewidomych.

2
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3

Wnioskodawca:
 spełnia powyższy warunek: 3 PKT
 nie spełnia powyższego warunku: 0 PKT
Wnioskodawca korzystał ze wsparcia doradczego oferowanego przez Biuro
LGD w ramach danego naboru osobiście lub poprzez osoby upoważnione do
reprezentowania Wnioskodawcy, pełnomocnika Wnioskodawcy, osoby
uprawnione do kontaktu wskazane we wniosku o przyznanie pomocy.
11

10
Wnioskodawca:
 wziął udział w szkoleniu i doradztwie: 10 PKT
 wziął udział w szkoleniu lub doradztwie: 5 PKT
nie brał udziału w szkoleniu ani doradztwie: 0 PKT
SUMA PUNKTÓW (min. 29,05 pkt)
SUMA PUNKTÓW

83

Operacja otrzymała min liczbę punktów (29,05 pkt) – właściwe zakreślić

TAK

Karta oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru jest wypełniana przez
Członków Rady oceniających wniosek.
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Podpis:
Data:

NIE

