Lokalne kryteria wyboru dla działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego PROW 2007 – 2013.
Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przydzielania punktacji

Opis kryterium

1.

Innowacyjność,
czyli wykorzystanie
rozwiązań
innowacyjnych na
obszarze LGD

0 pkt. – Wnioskodawca nie przewidział
rozwiązań innowacyjnych
niepraktykowanych dotąd na obszarze
Lokalnej Grupy Działania
EUROGALICA .
5 pkt. – Wnioskodawca przewidział w
operacji rozwiązania przyczyniające się
do rozwoju innowacyjności na obszarze
Lokalnej Grupy Działania
EUROGALICA w małym stopniu.
10 pkt. - Wnioskodawca przewidział w
operacji rozwiązania przyczyniające się
do rozwoju innowacyjności na obszarze
Lokalnej Grupy Działania
EUROGALICA w średnim stopniu.
15 pkt. - Wnioskodawca przewidział w
operacji rozwiązania przyczyniające się
do rozwoju innowacyjności na obszarze
Lokalnej Grupy Działania
EUROGALICA w dużym stopniu.

Ocenie podlegają działania, które
operacja zawiera oraz stopień
wykorzystania rozwiązań opartych na
innowacji lokalnej, czyli
wykorzystującej rozwiązania
niepraktykowane dotąd na obszarze
LGD.
Innowacja odnosi się do tworzenia
czegoś nowego, zatem musi mieć
charakter ewolucyjny, polegać na
udoskonaleniu istniejących form lub
wprowadzeniu zupełnie nowego
model prowadzącego do zmian.
Punkty będą przyznawane na
podstawie uzasadnienia zawartego
we wniosku. Punktowane będą
operacje, które zawierają nie tylko
innowacje technologiczne,
ale również innowacje społeczne,
innowacje produktowe itp.

2.

Powierzchnia
gospodarstwa
rolnego,
czyli powierzchnia
gospodarstwa, które
posiada lub w którym
pracuje wnioskodawca

Oceniana jest wielkość powierzchni
gospodarstwa, które posiada lub
w którym pracuje wnioskodawca.
Kryterium preferuje najmniejszą
powierzchnię gospodarstwa rolnego
gdyż one najbardziej potrzebują
przekwalifikowania na działalność
nierolniczą.

3.

Kwota
dofinansowania,
czyli zakładana przez
Wnioskodawcę
wartość
dofinansowania dla
operacji

1 pkt.- powierzchnia gospodarstwa
rolnego powyżej 10 ha,
3 pkt. - powierzchnia gospodarstwa
rolnego mieści się w przedziale
5-10 ha,
5 pkt. - powierzchnia gospodarstwa
rolnego mieści się w przedziale
3-5 ha,
10 pkt. - powierzchnia gospodarstwa
rolnego mieści się w przedziale
0-3 ha.
0 pkt. – wartość dofinansowania > 90 tys.
≤ 100 tys.
2 pkt. - wartość dofinansowania > 80 tys.
≤ 90 tys.
4 pkt. - wartość dofinansowania > 70 tys.
≤ 80 tys.
6 pkt. - wartość dofinansowania > 60 tys.
≤ 70 tys.

Oceniana jest wysokość
wnioskowanej kwoty dofinansowania.
Kryterium będzie promowało projekty
w ramach, których wnioskodawca
wnioskować będzie o mniejszą od
maksymalnej kwotę dofinansowania.
Pozwoli to objąć wsparciem większa
liczbę gospodarstw na obszarze LGD.
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8 pkt. - wartość dofinansowania > 50 tys.
≤ 60 tys.
10 pkt. - wartość dofinansowania ≤ 50
tys.
4.

Nowe miejsca pracy
czyli liczba pełnych
etatów, które operacja
zakłada utworzyć

5.

Komplementarność
czyli oceniana jest
spójność operacji z
innymi projektami
realizowanymi na
obszarze LGD.

6.

Lokalne zasoby
czyli stopień
wykorzystania
lokalnych zasobów do
realizacji operacji

0 pkt. – w wyniku realizacji operacji
nie powstaną nowe miejsca pracy,
4 pkt. - w wyniku realizacji operacji
powstanie jedno miejsce pracy w
wymiarze etatu,
8 pkt. - w wyniku realizacji operacji
powstaną dwa miejsca pracy w
wymiarze dwóch etatów,
12 pkt. - w wyniku realizacji operacji
powstaną trzy miejsce pracy w
wymiarze trzech etatów,
16 pkt. - w wyniku realizacji operacji
powstaną cztery miejsce pracy w
wymiarze czterech etatów,
20 pkt. - w wyniku realizacji operacji
powstanie min. pięć miejsce pracy w
wymiarze pięciu etatów.
0 pkt. – operacja nie jest
komplementarna z innymi projektami
realizowanymi na obszarze LSR,
4 pkt. – operacja jest komplementarna z
jednym projektem realizowanym na
obszarze LSR ,
8 pkt. – operacja jest komplementarna z
dwoma projektami realizowanymi na
obszarze LSR,
12 pkt. – operacja jest komplementarna
z trzema projektami realizowanymi na
obszarze LSR,
16 pkt. – operacja jest komplementarna
z czterema projektami realizowanymi
na obszarze LSR,
20 pkt. – operacja jest komplementarna
z pięcioma i więcej projektami
realizowanymi na obszarze LSR.

Ocenie podlega liczba utworzonych
nowych miejsc pracy w wymiarze
pełnych etatów, w związku
z realizacją operacji. Kryterium
promować będzie projekty
o najwyższej liczbie powstających
miejsc pracy. Punktacja uzależniona
jest od liczby deklarowanych miejsc
pracy- 4 punkty za każde miejsce
pracy.
Suma uzyskanych punktów nie może
przekroczyć liczby 20.

5 pkt. – do realizacji operacji nie
zostaną wykorzystane lokalne zasoby,
10 pkt. – do realizacji operacji zostanie
wykorzystany jeden lokalny zasób,
15 pkt.- do realizacji operacji zostanie
wykorzystanych więcej niż jeden
lokalny zasób (kulturalny, historyczny,
przyrodniczy itp.)

Operacja będzie oceniana pod kątem
wykorzystania lokalnych zasobów,
lokalnego dziedzictwa kulturalnego,
historycznego, przyrodniczego itp.
Kryterium promować będzie projekty
wykorzystujące w największym
stopniu lokalne zasoby.

Oceniana jest komplementarność
operacji z innymi projektami
realizowanymi na obszarze LSR.
Kryterium promować będzie projekty
najbardziej komplementarne, czyli
takie które w większym stopniu będą
się przyczyniać do spójności obszaru
LSR. Punktacja uzależniona jest
od liczby komplementarnych działań,
w które wpisuje się operacja,
4 punkty za każde komplementarne
działanie. Liczba punktów nie może
być wyższa niż 20.
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7.

Operacja wpływa na
realizację celów
szczegółowych LSR

0 pkt. – operacja wpływa na realizację
1 celu,
5 pkt.- operacja wpływa na realizację 2
celów,
10 pkt. – operacja wpływa na realizację
3 lub więcej celów.

Oceniany jest wpływ operacji na
realizację jak największej ilości
celów. Ocenie będą podlegać cele
LSR planowane do realizacji
w ramach operacji pod kątem tego
czy będą tworzyć między sobą
logiczne związki i wzajemnie na
siebie oddziaływać.
Oceni podlegać będzie fakt, czy w
wyniku operacji powstanie nowe
przedsiębiorstwo.

0 pkt. – w wyniku realizacji operacji
Nowe
nie powstanie nowe przedsiębiorstwo;
przedsiębiorstwo
czyli operacja zakłada 40 pkt. – w wyniku realizacji operacji
utworzenie nowego
powstanie nowe przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwa
Przy wyborze operacji do dofinansowania będą brane pod uwagą operacje, które uzyskają minimum 30%
maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.
8.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
36-001 Trzebownisko 976
tel.: (17) 771-00-05
biuro@eurogalicja.com.pl

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

