Załącznik nr 2 Karta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami w zakresie przedsiębiorczości

Część I

Karta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami w zakresie przedsiębiorczości
Operacja w ramach działania PROW
2014-2020 jest przyznawana w zakresie:

1.
a)
b)
c)
2.

przez:

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie
Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a)
b)
c)
3.
polegających na budowie lub modernizacji targowisk

w lub usług lokalnych

Nazwa wnioskodawcy
Nazwa / Tytuł wniosku
Nr wniosku (wg kolejności wpływu) i
data złożenia wniosku
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kryterium lokalne
Realizacja preferowanych
wskaźników produktu i
rezultatu LSR
Wnioskodawca
(preferuje się wnioskodawców
należących do grup
defaworyzowanych)
Generowanie nowych miejsc
pracy
(należy przez to rozumieć tworzenie
nowych miejsc pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne)

Data przeprowadzenia
oceny wniosku :
Opis / potencjalne oddziaływanie

Punkty

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR i wpłynie na
osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu
NIE 0 pkt.
TAK 1 pkt.
Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej:
NIE 0 pkt.
TAK 2 pkt.

Przyznana
ocena
...…………
(max 1 pkt)
...…………
(max 2 pkt)

Operacja/projekt przyczyni się do utworzenia:

1 miejsce pracy 2 pkt.
2 miejsca pracy 4 pkt.
...…………
3 i więcej miejsc pracy 6 pkt.
(max 6 pkt)
Operacja zakłada zatrudnienie osób w wieku od 16 do 24 lat
Zatrudnienie osób z grup
lub powyżej 45 roku życia:
defaworyzowanych określonych
0 osób 0 pkt.
w LSR
1 osoby 5 pkt.
...................
(młodzież (poniżej 24 roku życia)
2 osób 10 pkt.
(max. 15 pkt)
oraz osoby powyżej 45 roku życia)
3 i więcej osób 15 pkt.
Innowacyjność operacji - Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji, metody, nowego rynku lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.
Operacja ma innowacyjny charakter:
NIE 0 pkt
...…………
TAK 4 pkt
(max 4 pkt)
Ochrona środowiska - Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez
operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub
promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem
transportu lub rozwiązaniem technicznym
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego lub
klimatu:
...…………
NIE 0 pkt.
(max 1 pkt)
TAK 1 pkt.
Wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
określoną w poszczególnych programach
Wkład własny
Nie przekracza 0 pkt.
...................
Przekracza 1 pkt
(max 1 pkt)
Operacja zakłada promocję LGD i PROW z wykorzystaniem
Promocja
logo UE, PROW, LGD w formie innej niż tablica informacyjna

9.

10.

11.

12.

(np. folder, strona internetowa, audycja, wystawa, art. prasowy
itp.)
NIE 0 pkt
...…………
TAK 1 pkt
(max 1 pkt)
Preferuje się wnioskodawców korzystających z wsparcia
doradczego oferowanego przez biuro LGD
- wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie 0 pkt
Doradztwo LGD
wnioskowania
- wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na etapie
2 pkt
...…………
wnioskowania
(max 2 pkt)
Operacja realizowana jest przed podmiot zakładający
działalność, którego podstawę będą stanowiły lokalne produkty
rolne (wytwarzany na obszarze LSR)
Lokalny produkt rolny
NIE 0 pkt.
...................
TAK 2 pkt.
(max 2 pkt)
Realizacja operacji w zakresie infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność
Spójność terytorialna w zakresie terytorialną w zakresie włączenia społecznego realizowana
będzie w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys.
włączenia społecznego
mieszkańców
NIE 0 pkt
...................
TAK 2 pkt
(max 2 pkt)
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wnioskodawca zawarł w treści złożonego wniosku informację obejmującą pozytywny wpływ
realizacji operacji na rozwój CSR firmy w zakresie oddziaływania na rozwój społeczny otoczenia, np. poprzez wolontariat, kampanie
społeczne, fundowanie stypendiów, dofinansowywanie form aktywności lokalnej społeczności, itp.
Preferuje się wnioski, których realizacja i oddziaływanie wpłynie
pozytywnie na społeczną odpowiedzialność firmy.
NIE 0 pkt
...................
TAK 3 pkt
(max 3 pkt)

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

40

Minimalna liczba punktów kwalifikująca wniosek do udzielenia wsparcia

20

SUMA PUNKTÓW
IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA
RADY
DATA I MIEJSCE

Część II
Wynik oceny operacji:
1)

Operacja uzyskała co najmniej 50%możliwych do uzyskania punktów?

2.

Czy operacja zostaje uznana za wybraną do udzielenia wsparcia?

Instrukcja wypełniania karty oceny:
1.
2.

Operacja w ramach działania PROW 2014-2020. Członek Rady LGD wskazuje zakres w ramach,
którego wniosek został złożony zakreślając właściwy kwadrat znakiem „X”.
Na podstawie informacji pozyskanych po zapoznaniu się z wnioskiem o udzielenie wsparcia, członek
Rady kolejno punktuje poszczególne kryteria (zgodnie z zapisami w kolumnie „punktacja”),
wpisując liczbę przyznanych punktów w kolumnie „Przyznana ocena”.

3.
4.
5.



Członek Rady przyznaje punkty wskazując tylko na jedną możliwość (nie ma możliwości sumowania
punktacji).
Wszystkie punkty z poszczególnych kryteriów należy zsumować i ogólną sumę wpisać w pozycji „Suma
punktów”.
W części II karty, należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania, wpisując znak „X” w odpowiednie pola
uwzględniając fakt, iż:
20 punktów stanowi wartość 50% możliwych do uzyskania;
operację uważa się za wybraną do dofinansowania przy uzyskaniu co najmniej 20 punktów czyli 50%
możliwych do uzyskania.

