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KRYTERIA WYBORU

Źródła informacji

Punktacja

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
1.

2.

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów Oświadczenie wnioskodawcy 0 albo 10
(doświadczenie jest identyfikowane jako zakończenie i rozliczenie
umowy
z
instytucją
zewnętrzną
na
finansowanie/współfinansowanie obiektu/usługi; projekt dotyczy
środków europejskich lub krajowych)

o zakończonych projektach
jako dodatkowy załącznik
do wniosku

Opis operacji z wniosku
przeniesiony
do
karty
(Nowe miejsce pracy rozumiane jest jako wzrost średniorocznego informacyjnej
projektu
zatrudnienia w stosunku do średniorocznego zatrudnienia w przedstawianej
członkom
okresie ostatnich 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku o
Rady
dofinansowanie lub samozatrudnienie)
Realizacja projektu spowoduje utworzenie nowych
miejsc pracy

- 1 miejsce pracy
- od 2 do 3 miejsc pracy
- powyżej 3 miejsc pracy
3.

4.

5.

1,3,5

1
3
5

dofinansowania 0 , 3, 5
(dofinansowania) Kwota
z
wniosku
przeniesiona
do
karty
informacyjnej
powyżej 200 tys.
5
projektu
przedstawianej
3
- od 100 tys. zł do 200 tys. zł
członkom
Rady
poniżej 100 tys. zł.
0
0
albo
10
Planowana operacja spowoduje wzrost potencjału Opis operacji z wniosku
do
karty
turystycznego
poprzez
powstanie
nowych/ przeniesiony
informacyjnej
projektu
modernizację istniejących miejsc noclegowych lub
przedstawianej
członkom
usług w zakresie turystyki
Rady
Kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach
Weryfikacja
spełnienia 0 albo 10
LSR:
kryterium
oparta
będzie
Operacja ma charakter innowacyjny
na analizie zakresu projektu
(Wspierane będą operacje przyczyniające się do wzrostu
konkurencyjności obszaru objętego LSR dzięki wprowadzeniu lub w odniesieniu do zapisów
9
LSR.
promowaniu innowacyjności technologicznej, procesowej (współpraca rozdziału
między podmiotami lokalnymi), edukacyjnej. Kryterium będzie spełnione, Ocena operacji przez Radę
jeśli wnioskodawca zastosuje rozwiązania i pomysły dotychczas nie
przyczynić
się
stosowane na obszarze LGD, gminy lub innowacyjne dla danego powinna
do
wyboru
projektów,
wnioskodawcy, np. jako jego pomysł autorski. Typy operacji uznawane za
innowacyjne: rozwój nowych funkcji obszaru, wykorzystanie które w największym stopniu
nowoczesnych technik teleinformatycznych, nowy sposób angażowania,
integracji społeczności lokalnych, nowatorski, kreatywny sposób edukacji, realizują założenia Strategii.
Wnioskowana
wynosi:

kwota

pomocy

nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów, realizacja działań
proekologicznych itp.)

Maksymalna ilość punktów: 40
Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 20

