KARTA OCENY PROJEKTU
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Perła Jury”
Cel ogólny 2- Podejmowanie działalności gospodarczej

NUMER
WNIOSKU:

Wersja: 1

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

TYTUŁ WNIOSKOWANEGO
PROJEKTU:
Operacja jest zgodna z PROW 20142020

□ NIE

OPERACJA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE

□ TAK

OPERACJA PODLEGA OCENIE ZGODNOSCI Z CELAMI LSR
ZGODNOŚĆ OPERACJI Z CELAMI LSR

1. Czy realizacja operacji
przyczyni się do osiągnięcia celu
ogólnego 2 i jednego z celów
szczegółowych LSR?

□ NIE

OPERACJA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE

□ TAK

□ CO.2- Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD.
□ C.Szcz.2.1- Wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw celem tworzenie nowych

miejsc pracy.
2. Rodzaj przedsięwzięcia jakie
realizuje operacja.
Uzasadnienie zgodności operacji
z zaznaczonymi
przedsięwzięciami w LSR.

□ Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości szczególnie w sferze usługowej oraz infrastruktury około

turystycznej, a także związanej z lokalnymi produktami

ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU
OCENA
LOKALNE KRYTERIA WYBORU

maks.- 17
min. - 7

Preferencje dla projektów tworzących więcej niż
1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, oprócz samozatrudnienia.
Samozatrudnienie liczone jest jako utworzenie 1
miejsca pracy.
W przypadku zatrudnienia pracownika formą
zatrudnienia musi być umowa o pracę lub
spółdzielcza umowa o pracę.

1.

2.

Liczba
nowych
miejsc pracy
utworzonyc
h w wyniku
realizacji
projektu

Innowacyjn
ość operacji

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca
pracy oprócz samozatrudnienia w przeliczeniu na
etaty pełne średnioroczne - 3 pkt
Operacja zakłada utworzenie miejsca pracy
rozumianego jako samozatrudnienie -1 pkt

Operacja o podobnym charakterze nie była wcześniej
realizowana na terenie danej gminy – 1 pkt,
operacja o podobnym charakterze była wcześniej

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć:
Oświadczenie o zobowiązaniu do utworzenia i
utrzymania miejsca pracy przez okres związania
z celem jeśli zatrudni dodatkowych
pracowników za których uzyska w kryterium
punkty
lub
Oświadczenie o utrzymaniu podjętej działalności
przez min. 2 lata od otrzymania płatności
końcowej.
Ocena dokonywana w oparciu o informacje
zamieszczone we wniosku, wynikające z planu
ekonomicznego oraz dodatkowych
dokumentach wymaganych przez LGD.
Preferencje dla projektów innowacyjnych
w skali gminy oraz wykorzystujących
poszczególne dziedziny.
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4

przyzn.

realizowana na terenie danej gminy – 0 pkt.

Jako innowacyjność rozumie się wdrożenie
nowego na danym obszarze lub znacząco
udoskonalonego produktu, usługi, procesu,
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania
lub zmodernizowania istniejących lokalnych
Innowacyjność dotyczy wykorzystania lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych,
zasobów-1 pkt
kulturowych czy społecznych.
Innowacyjna może być operacja nowatorska,
Innowacyjność dotyczy obszaru ochrony środowiska
niestandardowa, o eksperymentalnym
lub przeciwdziałania zmianom klimatu-1 pkt
charakterze, w nietypowy sposób podchodząca
do lokalnych zasobów, tradycji,
Innowacyjność dotyczy wdrożenie nowego na danym przyczyniających się do pozytywnych zmian na
obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu,
obszarze. Innowacyjne mogą być również
usługi, procesu, organizacji – 1 pkt
operacje w obszarze ochrony środowiska czy
przeciwdziałania zmianom klimatycznym a także
związanych ze zwalczaniem ubóstwa czy
włączeniem społecznym.
Punkty sumują się.
Ocena dokonywana w oparciu o informacje
zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych
dokumentach wymaganych przez LGD.
Wnioskodawca musi wykazać innowacyjność.
Kryterium jakościowe wymagające pisemnego
uzasadnienia przyznanej liczby punktów..
Uzasadnienie do
kryterium 2
Wykorzysta
nie
technologii
3.
teleinformat
ycznych lub
związanych

W działalności, której dotyczy operacja zostaną
wykorzystane technologie teleinformatyczne lub
związane z ochroną środowiska lub
przeciwdziałaniem zmianom klimatu – 1 pkt,

Preferencje dla wnioskodawców
wykorzystujących technologie teleinformatyczne
lub związane z ochroną środowiska lub
przeciwdziałaniem zmianom klimatu.
Poprzez technologie teleinformatyczne rozumie
się m.in. powstawanie sklepów internetowych

1

z ochroną
środowiska
czy
przeciwdział
ania
zmianom
klimatu.

w działalności, której dotyczy operacja nie zostaną
wykorzystane technologie teleinformatyczne lub
związane z ochroną środowiska lub
przeciwdziałaniem zmianom klimatu – 0 pkt

lub
rozwiązań sprzedaży usług turystycznych
przez internet. Wskazanie zakupu wyłącznie
sprzętu komputerowego nie jest wykorzystaniem
technologii teleinformatycznej.
Przez technologie związane z ochroną
środowiska lub przeciwdziałanie zmianom
klimatu rozumie się m.in. OZE lub technologie
przyjazne środowisku.
Ocena dokonywana w oparciu o informacje
zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych
dokumentach wymaganych przez LGD.
Kryterium jakościowe wymagające pisemnego
uzasadnienia przyznanej liczby punktów

Uzasadnienie do
kryterium 3
Preferencje dla operacji uwzględniających
zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych,
zdiagnozowanych w oparciu o konsultacje
społeczne.
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Zasięg
projektu pod
względem
grupy
odbiorców

Operacja zakłada zatrudnienie osób z grup
defaworyzowanych:
długotrwale bezrobotnych – 2 pkt
młodzieży w wieku 18-35- 2 pkt
osób w wieku 50+ - 2 pkt
Operacja nie uwzględnia działań skierowanych do
grup defaworyzowanych – 0 pkt

Bezrobotny rozumiany jest jako osoba
długotrwale bezrobotna, której status jest
potwierdzony przez Powiatowy Urząd Pracy.
6

Młodzież rozumiana jest jako osoby od 18-35 r.
życia ( ukończony rok życia).
Osoby w wieku 50+ to mieszkańcy którzy
ukończyli w dniu udziału w operacji 50 lat.
(podpisania umowy o pracę).
Punkty sumuje się w przypadku zatrudnienia

min. 1 osoby z spośród określonych kategorii
grup defaworyzowanych.

Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie
operacji jest osoba z grup defaworyzowanych– 2 pkt
5

6

Rodzaj
beneficjenta

Korzystanie z
doradztwa w
biurze LGD

Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie
operacji nie jest osoba z grup defaworyzowanych – 1
pkt

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD- 1
pkt
Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGD0 pkt.

Ocena dokonywana w oparciu o informacje
zamieszczone we wniosku oraz dodatkowych
dokumentach wymaganych przez LGD.
Preferencje dla osób zakwalifikowanych jako
grupa defaworyzowana.
-Długotrwale bezrobotny (zaświadczenie z
PUP),
-Młodzież w wieku 18-35 (ukończony r. życia),
-Osoby o ukończonym 50 r. życia (na podstawie
dokumentu tożsamości).
2

Ocena dokonywana w oparciu o informacje
przedstawione przez Wnioskodawcę (jeśli
dotyczy): Oświadczenie z PUP o posiadaniu
statusu długotrwale bezrobotnego
lub
kopia dowodu osobistego określająca wiek
Beneficjenta.
Preferencje dla Wnioskodawców korzystających z
doradztwa w biurze LGD, co będzie miało
przełożenie na wartość merytoryczną wniosku.

1

Ocena dokonywana w oparciu o listy z doradztwa.
SUMA PUNKTÓW

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY
PROGRAMOWEJ :
MIEJSCE:

DATA:

CZYTELNY
PODPIS
CZŁONKA RADY
PROGRAMOWEJ:

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

1.

2.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny.
Pola białe wypełnia Członek Rady Programowej biorący udział w ocenie zgodności:
a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem
b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce, z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR zaznacza się tylko z 1 celem. Operacja
zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z celem ogólnym i jednym celem szczegółowym oraz realizuje przedsięwzięcie zapisane w LSR.
c. Nie wpisanie czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.
d. Nie uzupełnienie karty (po wezwaniu do poprawek przez członków Komisji) zgodnie z procedurą oceny i wyboru skutkuje nieważnością karty

