„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach osi 4 LEADER w ramach PROW 2014-2020 dla działania: Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach osi 4 Leader w ramach
PROW 2014-2020 dla działania:

Podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opis operacji - karta oceny zgodności operacji z kryteriami
(uzupełnienie do punktu B.III.4 wniosku o przyznanie pomocy)
Oznaczenie naboru
Nazwa i adres Wnioskodawcy
Tytuł wniosku:

OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie lokalnych zasobów
1

Dokumentacja aplikacyjna - Wniosek B.III. Opis planowanej operacji, biznes plan gdzie wskazano wykorzystane Lokalne zasoby – walory przyrodnicze,
kulturowe, historyczne, tradycje rzemieślnicze i rękodzielnicze, produkty rolne, produkty lokalne. Każdy z zasobów musi być nierozłącznie związany z
obszarem LSR (występujące na terenie gmin objętych LSR).

Uzasadnienie:
Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie
2

Dokumentacja aplikacyjna - Wniosek B.III. Opis planowanej operacji, Biznes plan – część dotycząca utworzonych miejscom pracy.

Uzasadnienie:
Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji

3

Dokumentacja aplikacyjna – dodatkowe załączniki, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy itd.
W ramach kryterium oceniane będą oddzielnie kwalifikacje zgodne z planowanym profilem działalności oraz doświadczenie zgodne z planowanym
profilem działalności.
Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje w odniesieniu do rodzaju planowanej działalności, weryfikacja na podstawie wniosku i załączników,
uzyskanie punktów w tym kryterium jest możliwe po przedłożeniu min. jednego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub doświadczenie tj.
zaświadczenia o ukończeniu kursu, świadectwa ukończenia szkoły/szkolenia, dyplomy, świadectwa pracy, referencje itp.
Oświadczenia wnioskodawcy nie będą honorowane.

Uzasadnienie:
Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości
4

LGD preferuje projekty, w których zaplanowano nakłady (finansowe, rzeczowe, osobowe) racjonalnie (na poziomie cen rynkowych) i adekwatnie w
odniesieniu do zaplanowanej operacji oraz znajdują one uzasadnienie w załączonym biznes planie, ofertach i innych dokumentach potwierdzających
przyjęty poziom cen.

Uzasadnienie:
Wiek osoby na dzień składania operacji:
5

Dokumentacja aplikacyjna - dane osobowe. Liczy się wiek na dzień składania wniosku.

Uzasadnienie:
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Czas realizacji projektu

6

Dokumentacja aplikacyjna - dodatkowa informacja przedstawiona w opisie operacji uzasadniająca przyjęty okres realizacji. Do wyliczenia czasu realizacji
przyjmuje się okres stanowiący ilość miesięcy pomiędzy terminami:
•
Planowanym terminem rozpoczęcia realizacji - jako miesiąc od którego liczy się rozpoczęcie realizacji operacji przyjmuje się termin
następujący po zakończeniu 6 miesięcy od daty zakończenia naboru.
•
Planowanym terminem zakończenia realizacji operacji, który został wskazany w części B.III. Opis planowanej operacji punkt 11. Planowane
terminy realizacji (miesiąc/rok).
Należy się w opisie odnieść do tego terminu uzasadniając realność przyjętego terminu realizacji operacji.

Uzasadnienie:
Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR
7

Dokumentacja aplikacyjna – Wniosek B.III. Opis planowanej operacji. Żeby wykazać zgodność z tym kryterium, należy bardzo dokładnie opisać jakie są
realizowane inne cele i wskaźniki lub są realizowane w większych ilościach (przynajmniej o jedną jednostkę miary), muszą one znaleźć odzwierciedlenie
w zapisach we wskazanej części wniosku w punkcie nr 7. Należy pamiętać, że te zobowiązania przechodzą do umowy. Należy szczegółowo uzasadnić
związek realizowanej operacji z innymi zakładanymi wskaźnikami niż te które zostały wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Uzasadnienie:
Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu
8

LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa LGD w zakresie sporządzania przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy. Jako warunek
spełnienia tego kryterium przyjmuje się udział Beneficjenta w szkoleniu lub na konsultacji wniosku w Biurze LGD Jurajska Kraina, w terminie 3 miesięcy
poprzedzającym termin ostatniego dnia naboru. Nie są przyznawane punkty za udział firm doradczych lub osób występujących w imieniu Beneficjenta.

Uzasadnienie:
Miejsce realizacji operacji
9

Dokumentacja aplikacyjna, danych własnych LGD i wiedzy własnej członków RADY. LGD preferuje operacje realizowane w miejscowościach
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Kryterium weryfikowane na podstawie danych pozyskanych z Ewidencji Ludności poszczególnych
gmin wchodzących w skład LGD wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy

Uzasadnienie:
OPIS LOKALNYCH KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH
Innowacyjność operacji

1

Dokumentacja aplikacyjna - Wniosek B.III. Opis planowanej operacji, biznes plan gdzie wskazano opis zastosowanej innowacji.
Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych usług/produktów,
procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu, nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowanym na
obszarze LSR; nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju; upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik
informacyjno-komunikacyjnych. Innowacyjne może być ich nie typ
owe, niestandardowe
wykorzystanie czy promocja.
Należy szczegółowo odnieść się do zapisów uzasadniających poziom innowacyjności, należy wskazać w szczególności wraz z uzasadnieniem zakresu
terytorialnego zastosowanej innowacji.
Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie dostępnej wiedzy lokalnej posiadanej przez Członków Rady.

Uzasadnienie:
Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR

2

Dokumentacja aplikacyjna - Wniosek B.III. Opis planowanej operacji, biznes plan gdzie wskazano opis oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane.
Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną. Grupy defaworyzowane, to grupy:
1) Młodzi ludzie poniżej 30 roku życia
2) Osoby powyżej 50 roku życia
3) Mikroprzedsiębiorcy
Należy szczegółowo odnieść się do oddziaływania na poszczególną grupę lub grupy defaworyzowane, przedstawiając wyczerpujące wyjaśnienia dla
każdej z grup.
Nie przyznaje się punktów za wiek Beneficjenta, który determinuje jego przynależność do danej grupy defaworyzowanej.
Nie przyznaje się punktów za status Przedsiębiorcy jako Mikroprzedsiębiorca.

Uzasadnienie:

Strona 2 z 3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach osi 4 LEADER w ramach PROW 2014-2020 dla działania: Podejmowanie działalności gospodarczej

Miejscowość i data

Czytelny podpis Wnioskodawcy
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