„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Zał. nr 1 do ogłoszenia nr 16/2019
Przedsięwzięcie: Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką
lub rekreacją
L.
p

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Maksyma
lna ilość
punktów

1.

Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji
operacji
- operacja nie zakłada utworzenia dodatkowego miejsca
pracy niż wymagane minimum – 0 pkt.
- operacja zakłada utworzenie dodatkowo 1 miejsca pracy
niż wymagane minimum– 10 pkt.
- operacja zakłada utworzenie dodatkowo 2 miejsc pracy
lub więcej niż wymagane minimum - 15 pkt.

Preferuje się operacje zakładające utworzenie
więcej miejsc pracy niż wymagane minimum.

15 pkt.

Ochrona środowiska lub klimatu
- w ramach działalności przewiduje się rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu – 5 pkt.
- w ramach działalności nie przewiduje się rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt.

Kryterium preferuje operacje, które w swoich
celach lub działalności przewidują rozwiązania
bezpośrednio przyczyniające się do ochrony
środowiska lub klimatu (np. recykling odpadów,
odnawialne źródła energii, gospodarka wodnościekowa)
lub
pośrednio
uwzględniające
technologie wpływające na oszczędność energii lub
ograniczenie emisji szkodliwych substancji). To
kryterium wymaga uzasadnienia przez każdego z
członków Rady.

5 pkt.

Preferuje się operacje, które w trakcie
przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy
korzystały ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego
i realizowanego przez LGD. Informacja na
podstawie kart doradztwa LGD lub list obecności ze
szkoleń.

10 pkt.

2.

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i
realizowanego przez LGD – max 10 pkt.
3.

Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

Preferowane są operacje wyróżniające się
innowacyjnością w zakresie produktu, procesu,
usługi,
maszyn
lub
urządzeń,
metody
Innowacyjność
marketingowej,
zastosowanej
technologii,
- operacja jest innowacyjna – 5 pkt.
organizacji pracy, które beneficjent opracował jako
4.
- operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt.
pierwszy lub zastosował, korzystając z doświadczeń
innych podmiotów, w zależności od obszaru, który
ten projekt obejmuje. Kryterium wymaga
uzasadnienia oceny przez każdego z członków
Rady.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 15 pkt.
W przypadku identycznej liczby punktów o wyborze operacji do finansowania decyduje data i godzina złożenia wniosku.
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5 pkt.

35 pkt.

