„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik nr 6 do Regulaminu pracy Rady ds. Wyboru Projektów
CEL OGÓLNY :

1. Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna nad
Notecią do 2023 roku

CEL SZCZEGÓŁOWY:

1.1 Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
LOKALNE KRYTERIA WYBORU

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Warunek utworzenia miejsca pracy uważa się za spełniony, jeśli
jednocześnie spełnione są następujące warunki:
1. Kryterium mierzalne - ilość punktów
a) wskaźnik związany z kryterium jest określony i poprawnie opisano
przypisana do konkretnych wartości związanych
sposób pomiaru wskaźnika,
a) w wyniku operacji nie powstanie nowe z ilością tworzonych miejsc pracy.
b) opis operacji wskazuje jednoznacznie na utworzenie miejsca pracy
miejsce pracy poza wymagane minimum w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której
Generowanie 0 pkt
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
zostanie utworzone miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie
nowych miejsc
deklarowanych we wniosku o przyznanie
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
b) w wyniku operacji powstanie jedno
pomocy wraz z załącznikami.
pracy c) opis operacji wskazuje jednoznacznie, że miejsce pracy zostanie
maksymalnie 4 dodatkowe miejsce pracy - 4 pkt
utrzymane przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty końcowej.
3. LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o
punkty
W przypadku przedsięwzięć dotyczących podejmowania działalności
przyznanie pomocy wskazuje dokumenty
gospodarczej utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (w tym
niezbędne do potwierdzenia spełnienia
samozatrudnienie dla osoby podejmującej działalność gospodarczą
kryterium.
we własnym imieniu) nie powoduje naliczenia punktów. Jest to
warunek niezbędny dla ubiegania się o wsparcie.
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Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Kryterium uwzględnia
wyniki diagnozy obszaru
LSR, która to wskazuje na
konieczność tworzenia
możliwości do
samozatrudnienia,
konieczność wsparcia
tworzenia nowych miejsc
pracy i podejmowania
działalności gospodarczej.
Realizacja kryterium
sprzyjać będzie rozwoju
przedsiębiorczości.

Kryterium premiuje
operacje przyczyniające
się do osiągnięcia
wskaźników produktu i
rezultatu w zakresie
rozwoju
przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc
pracy.

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Warunek uprawniający do uzyskania punktu lub punktów uważa się
za spełniony, jeśli z dokumentów sprawy jednoznacznie wynika, iż
Wnioskodawca należy do określonej kategorii objętej preferencją.

a) Wnioskodawca jest osobą bezrobotną
w wieku do 30 r.ż. lub pow. 50 r.ż. - 1 pkt
b) Wnioskodawca jest osobą długotrwale
bezrobotną - 2 pkt
c) Wnioskodawca jest osobą długotrwale
Typ
bezrobotną w wieku do 30 r.ż. lub pow. 50
Wnioskodawcy r.ż. – 3 pkt
maksymalnie 5
d) Wnioskodawca jest kobietą bierną
punktów
zawodowo - 1 pkt
e) Wnioskodawca jest osobą
niepełnosprawną - 2 pkt
f) Wnioskodawca nie należy do grup
wymienionych w podpunktach a-e – 0 pkt.

Definicja osoby bezrobotnej i długotrwale bezrobotnej zgodnie z
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)
Definicja osoby niepełnosprawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
1. Kryterium mierzalne - ilość punktów
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
przypisana do konkretnych cech Wnioskodawcy
niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
Za osobę bierną zawodowo uznaje się osobę, która nie należy do
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
kategorii pracujących lub bezrobotnych, tzn. osobę, która w tygodniu
deklarowanych we wniosku o przyznanie
poprzedzającym dzień złożenia wniosku:
pomocy wraz z załącznikami.
- nie pracowała i nie poszukiwała pracy,
- nie pracowała i poszukiwała pracy, ale nie była gotowa do jej
3. W przypadku osoby niepełnosprawnej punkty
podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu złożenia
mogą się sumować z pozostałymi kryteriami, z
wniosku.
zastrzeżeniem, że maksymalna liczba punktów
Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne
wynosi 5.
zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym
jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w
4. LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub
przyznanie pomocy wskazuje dokumenty
urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo. Osoby na
niezbędne do potwierdzenia spełnienia
urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim nie są uznawane za bierne
kryterium.
zawodowo. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność/gospodarstwo rolne) nie są osobami biernymi zawodowo.
W związku z tym osoba zarejestrowana w KRUS jako "domownik" (np.
dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) nie może być
traktowana jako bierna zawodowo. Również osoby objęte
subsydiowanym zatrudnieniem nie mogą być uznane za bierne
zawodowo.
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Kryterium ściśle
powiązane z celami LSR w
W diagnozie wskazano
zakresie włączenia
konieczność uwzględnienia
społecznego grup
szczególnego wsparcia dla
defaworyzowanych i
osób z grup
zmniejszenia bezrobocia,
defaworyzowanych, a
wprowadzenie kryterium
także przewidziano
pozwoli na osiągnięcie
konieczność wspierania
zaplanowanych
rozwoju podmiotów
wskaźników dotyczących
ekonomii społecznej.
trwałych miejsc pracy na
obszarach wiejskich.

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

1. Kryterium jakościowe - ilość punktów
przyznawana na podstawie opisu operacji w
odniesieniu do zastosowania rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
deklarowanych we wniosku o przyznanie
pomocy wraz z załącznikami.

Kryterium premiuje
operacje przyczyniające się
do zachowania silnej
a) opis operacji nie wskazuje
strony obszaru LGD
jednoznacznie na zastosowanie rozwiązań 3. Punkty są przyznawane w szczególności, jeśli
wskazanej w diagnozie.
Ochrona
sprzyjających ochronie środowiska lub
spełnione są warunki:
Ocenę operacji należy dokonać przy uwzględnieniu definicji ochrony Wpływa na zachowanie
środowiska lub klimatu - 0 pkt
- opis operacji wskazuje jednoznacznie na
środowiska lub klimatu rozumianej jako działania z zakresu recyklingu atrakcyjnych walorów
zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie odpadów, odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej krajobrazowoklimatu –
lub wpływających na oszczędność energii, lub emisję szkodliwych
przyrodniczych, które to
maksymalnie 1 b) opis operacji wskazuje jednoznacznie środowiska lub klimatu,
na zastosowanie rozwiązań sprzyjających - zastosowane rozwiązania są racjonalne i
substancji.
potwierdzone są ochroną
punkt
ochronie środowiska lub klimatu - 1 pkt
uzasadnione zakresem operacji,
prawną na 42%-ach
- w zestawieniu rzeczowo finansowym (budżecie
obszaru LSR. Wymóg
operacji) uwzględniony został wydatek związany
spełnienia kryterium
z kryterium i jest on odpowiedni dla skali
przyczynia się tym samym
operacji.
do realizacji założeń LSR
wynikających z diagnozy.
4. Członek Rady ds. Wyboru Projektów
każdorazowo zobligowany jest do pisemnego
uzasadnienia ilości przyznanych punktów.
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Jest to jedno z
obligatoryjnych kryteriów
premiujących w ramach
realizacji operacji
finansowanych w ramach
poddziałania 19.2
Wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność PROW
2014-2020. Ściśle
powiązane z celami LSR wpływa na osiągnięcie
wskaźników produktu i
rezultatu w zakresie
rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska.

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

a) operacja będzie realizowana w
miejscowości liczącej więcej niż 4000
mieszkańców - 0 pkt

Miejsce
realizacji
operacji maksymalnie 3
punkty

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

1. Ilość mieszkańców ustalana na podstawie wynikowych informacji
statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych
2. Ilość przyznanych punktów ustalana będzie na zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.
podstawie liczebności mieszkańców
b) operacja będzie realizowana w
miejscowości, wskazanej jako miejsce realizacji 2. Przy określaniu liczby punktów pod uwagę brana jest liczba
miejscowości liczącej od 2001 do 4000
operacji, według stanu na dzień 31 grudnia
mieszkańców stałych i czasowych zamieszkujących miejscowość.
mieszkańców - 1 pkt
drugiego roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku.
3. W ramach dokumentacji konkursowej należy archiwizować
c) operacja będzie realizowana w
informacje statystyczne, na podstawie których dokonana została
miejscowości liczącej od 501 do 2000
3. Jest to jedno z obowiązkowych do stosowania ocena tego kryterium.
mieszkańców - 2 pkt
kryteriów w przypadku operacji z zakresu
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
4. W przypadku, gdy w ramach operacji wskazano więcej niż jedno
d) operacja będzie realizowana w
kulturalnej gwarantującej spójność terytorialną miejsce realizacji operacji, do oceny punktowej wybrane będzie
miejscowości liczącej do 500 mieszkańców
w zakresie włączenia społecznego.
miejsce realizacji operacji z największą liczbą mieszkańców.
- 3 pkt

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Diagnoza obszaru LGD
wskazała na konieczność
stymulowania rozwoju
obszarów małych
miejscowości, zwykle o
charakterze rolniczym.
Kryterium premiuje
inicjatywy realizowane w
małych miejscowościach.

Kryterium ściśle
powiązane z celami LSR.
Wpływa na realizację
wskaźników produktu i
rezultatu w zakresie ilości
operacji realizowanych na
obszarach małych
miejscowości - zarówno w
kontekście tworzenia
miejsca pracy, rozwoju
przedsiębiorczości jak i
realizacji inicjatyw
wpływających na stan
infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej.

Diagnoza LSR wykazała iż
konieczne jest
stymulowanie
innowacyjnego rozwoju
obszarów małych
miejscowości. Kryterium
premiujące wpływa na
realizację wizji rozwoju
LGD.

Jest to jedno z
obligatoryjnych kryteriów
premiujących w ramach
realizacji operacji
finansowanych w ramach
poddziałania 19.2
Wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność PROW
2014-2020. Kryterium
ściśle odnosi się do
wskaźników LSR - wpływa
na osiągnięcie wskaźników
w zakresie ilości operacji o
charakterze
innowacyjnym.

1. Kryterium mierzalne.
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a) operacja nie ma charakteru
innowacyjnego - 0 pkt

1. Kryterium jakościowe - ilość punktów
przyznawana na podstawie opisu operacji
odnoszącego się do innowacyjności.

Ocenę operacji należy dokonać przy uwzględnieniu definicji
innowacyjności rozumianej jako wdrożenie nowego na obszarze LGD
b) operacja jest innowacyjna na poziomie 2. Punkty przyznawane na podstawie informacji lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub
1 gminy - 1 pkt
deklarowanych we wniosku o przyznanie
nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących
Innowacyjność pomocy wraz z załącznikami.
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub
maksymalnie 3
c) operacja jest innowacyjna na poziomie
społecznych.
punkty
obszarów wiejskich LGD – 2 pkt
3. Członek Rady ds. Wyboru Projektów
Przez obszary wiejskie LGD rozumiany jest obszar całego powiatu
każdorazowo zobligowany jest do pisemnego
pilskiego z wyłączeniem Miasta Piły.
d) operacja jest innowacyjna na poziomie uzasadnienie ilości przyznanych punktów w
Przez obszar LGD rozumiany jest cały obszar powiatu pilskiego.
obszaru LGD - 3 pkt
zakresie innowacyjnego charaktery operacji oraz
obszaru jej oddziaływania.
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Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

1. Kryterium jakościowe.

Rodzaj
zakładanej
działalności
gospodarczej maksymalnie 2
punktów

a) operacja nie dotyczy kluczowej branży
dla LSR – 0 pkt
b) operacja dotyczy jednej z kluczowych
branż dla LSR - 2 pkt

6

a) wnioskodawca nie uczestniczył w
doradztwie oferowanym przez biuro LGD
Uczestnictwo w przed złożeniem wniosku o
doradztwie
dofinansowanie - 0 pkt

oferowanym
przez biuro LGD b) wnioskodawca uczestniczył w
- maksymalnie 2 doradztwie oferowanym przez biuro LGD
przed złożeniem wniosku o
punkty
dofinansowanie - 2 pkt

Diagnoza LGD wskazała na
obszary działalności
1. Punktacja przyznana zostaje, jeżeli działalność gospodarcza będąca
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
gospodarczej wymagające
przedmiotem operacji przynależy do kluczowej branży określonej w
deklarowanych we wniosku o przyznanie
stymulacji, celem
kryterium.
pomocy wraz z załącznikami.
zaspokojenie lokalnych
potrzeb, oraz
2. Punkty są przyznawane, jeśli zakładana działalność gospodarcza i
3. Za kluczowe branże dla realizacji LSR uznaje
wykorzystania mocnych
odpowiadający jej kod wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
się następujące rodzaje działalności
stron obszaru. Kryterium
odpowiada określonym w LSR branżom kluczowym i jest to
gospodarczej:
ściśle powiązane z
uzasadnione zakresem operacji.
a) usługi kierowane dla grup
diagnozą - umożliwia
defaworyzowanych,
premiowanie wskazanych
3. Członek Rady ds. Wyboru Projektów każdorazowo zobligowany jest
b) przetwórstwo rolno-spożywcze,
w diagnozie rodzajów
do pisemnego uzasadnienie ilości przyznanych punktów.
c) turystyka, sport, rekreacja,
działalności gospodarczej
d) tworzenie miejsc noclegowych.
stanowiących szansę
rozwoju całego LGD we
wskazanym kierunku.

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

1. Kryterium mierzalne.2. Punkty przyznawane
są, jeśli biuro LGD posiada dokumenty
potwierdzające, że wnioskodawca lub osoba
występująca w imieniu wnioskodawcy (w
W ramach dokumentacji biura LGD należy archiwizować karty
szczególności pracownik podmiotu ubiegającego
zrealizowanego doradztwa, na podstawie których dokonana została
się o przyznanie pomocy) odbył doradztwo z
ocena tego kryterium.
pracownikiem biura LGD w wymiarze co
najmniej 1 godziny, w terminie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed ostatnim
dniem przyjmowania wniosków w ramach
naboru.
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Diagnoza LSR wskazuje na
konieczność aktywizacji
mieszkańców i
podnoszenia ich
kompetencji i
umiejętności. Doradztwo
w zakresie aplikowania o
środki zewnętrzne będzie
bezpośrednio realizowało
zapisy LSR o wzroście ilości
operacji dofinansowanych
ze środków zewnętrznych.

Kryterium ściśle
powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i
produktu określonymi w
LSR - premiowanie
operacji związanych z
rodzajem zakładanej
działalności gospodarczej
wpływa na osiągnięcie
wskaźników w zakresie
grup defaworyzowanych
oraz przetwórstwa rolnospożywczego, turystyki i
rekreacji.

Kryterium ściśle
powiązane ze
wskaźnikami rezultatu i
produktu określonymi w
LSR - premiowanie
podmiotów
korzystających z
doradztwa oferowanego
przez biuro LGD daje
realną pewność
rzetelności i
prawidłowości
przygotowania wniosku,
co przekładać się będzie
na zrealizowanie operacji i
osiągnięcie wskaźników
przewidzianych dla
danego typu operacji.

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

a) Wnioskodawca nie posiada
Posiadanie doświadczenia zawodowego oznacza, iż osoba
doświadczenia ani kwalifikacji zbieżnych z 1. Kryterium mierzalne - ilość punktów
wykonywała pracę zawodową przynoszącą dochód, niezależnie od
zakresem planowanej działalności - 0 pkt przypisana do konkretnych cech Wnioskodawcy. formy zatrudnienia, w zawodzie zbieżnym z zakresem planowanej
działalności, a udokumentowany okres posiadania doświadczenia
Kwalifikacje
b) Wnioskodawca posiada doświadczenie 2. Punkty przyznawane na podstawie informacji zawodowego wynosi min. 1 rok wykonywania pracy zawodowej.
Wnioskodawcy - zawodowe zbieżne z zakresem
deklarowanych we wniosku o przyznanie
Posiadanie kwalifikacji zawodowych oznacza, iż osoba posiada
pomocy wraz z załącznikami.
formalne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji
maksymalnie 3 planowanej działalności - 1 pkt
zawodowych w zawodzie zbieżnym z zakresem planowanej
punkty
c) Wnioskodawca posiada kwalifikacje
3. Punkty mogą się sumować
działalności, czego potwierdzeniem są dyplomy, certyfikaty,
zawodowe zbieżne z zakresem
.
dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu zgodnie z
planowanej działalności - 2 pkt
przepisami odrębnymi.

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Kryterium uwzględnia
wyniki diagnozy obszaru
LSR, a także informacje
wynikowe uzyskane w
drodze konsultacji m.in. z
urzędami pracy, które
wskazały na potrzebę
preferowania operacji
realizowanych przez osoby
posiadające wiedzę,
doświadczenie i
kwalifikacje w danym
obszarze tematycznym,
dzięki czemu zwiększy się
prawdopodobieństwo
powodzenia operacji.

Kryterium ściśle
powiązane z celami LSR kryterium premiuje
operacje przyczyniające
się osiągnięcia
wskaźników produktu i
rezultatu w zakresie
tworzenia miejsc pracy.

Kryterium uwzględnia
wyniki diagnozy obszaru
LSR, a także informacje
wynikowe uzyskane w
drodze konsultacji
lokalnych kryteriów
wyboru, podczas których
zaproponowano
preferencje dla
podmiotów, które
aktywnie włączają się w
rozwój obszarów wiejskich
poprzez zaangażowanie
we wdrażanie LSR.

Kryterium związane ze
wskaźnikami poprzez
preferowanie operacji
realizowanych przez
podmioty zaangażowane
w realizację LSR.

8

a) wnioskodawca jest członkiem ze stażem 1. Kryterium mierzalne
krótszym niż 3 miesiące – 0 pkt
2. Punkty przyznawane są na podstawie analizy
Członkostwo w
b) wnioskodawca jest członkiem LGD o
informacji własnych LGD pod względem bazy
LGD –
stażu pomiędzy 3 a 12 miesiące - 1 pkt
członkowskiej.

maksymalnie 2
punkty
c) wnioskodawca jest członkiem LGD o
stażu co najmniej 1 rok - 2 pkt

3. Długość stażu jest liczona od ostatniego dnia
naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Punkty są przyznawane, jeśli łącznie spełnione są warunki:
- wnioskodawca jest członkiem LGD
- dokumenty członka będące w posiadaniu LGD są zgodne z danymi
wskazanymi we wniosku o przyznanie pomocy (w tym w
szczególności dane osobowe, dane adresowe oraz wykaz osób
reprezentujących podmiot - jeśli dotyczy)
- członek LGD na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma
opłacone wszystkie wymagane przez LGD składki.

9
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Lp Kryteria

Dziedzictwo
lokalne –
maksymalnie 2
punkty

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

Ocenę operacji należy dokonać przy uwzględnieniu następujących
definicji:
1. Kryterium jakościowe - ilość punktów
1. Dziedzictwo lokalne.
przyznawana jest na podstawie opisu operacji
Przez dziedzictwo lokalne rozumie się tradycje i wartości specyficzne
odnoszącego się do dziedzictwa lokalnego.
dla obszaru LGD Krajna nad Notecią.
2. Produkt lokalny.
2. Punkty przyznawane na podstawie informacji
Produkt lokalny rozumiany jest jako produkt spełniający łącznie
deklarowanych we wniosku o przyznanie
następujące kryteria:
pomocy wraz z załącznikami.
- jest wytwarzany lokalnie i z użyciem surowca lokalnego
- jego nazwa i opis jednoznacznie wskazują na pochodzenie
a) operacja nie przewiduje działań w
3. Przez kluczowe zakresy wspierania
regionalne, w tym w szczególności odnoszą się do związków z
zakresie dziedzictwa lokalnego - 0 pkt.
dziedzictwa lokalnego obszaru LGD rozumiane
obszarem LGD
są:
- jego sposób wytwarzania jest oparty lub wypływa z tradycji
b) operacja dotyczy kluczowych zakresów - tworzenie produktu lokalnego lub wytwarzanie
regionalnej
wspierania dziedzictwa lokalnego obszaru wyrobu z produktów za pomocą lokalnych
- produkt wpływa pozytywnie na identyfikację regionalną i
LGD - 2 pkt.
metod wytwarzania, lub
promowanie walorów regionu.
- działania inwestycyjne w zakresie materialnego
dziedzictwa lokalnego, lub
Produkt lokalny to najczęściej wyrób lub usługa, z którą utożsamiają
- akcesoria i wyposażenie służące kultywowaniu
się mieszkańcy regionu. Jest on produkowany z surowców lokalnych
dziedzictwa lokalnego.
lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania w sposób przyjazny dla
środowiska. Co do zasady w cyklu produkcyjnym produktu lokalnego
4. Członek Rady ds. Wyboru Projektów
przeważają lokalni dostawcy i dystrybutorzy. Produkt lokalny to także
każdorazowo zobligowany jest do pisemnego
produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny,
uzasadnienia ilości przyznanych punktów.
pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi cos wyjątkowego i
specyficznego.
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Powiązanie
kryterium z
diagnozą

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Diagnoza LSR wskazuje na
konieczność
podejmowania działań w
zakresie wykorzystania
lokalnego potencjału jakim jest dziedzictwo
lokalne. Kryterium pozwala
na preferowanie operacji
przyczyniających się do
rozwoju obszaru LSR z
wykorzystaniem walorów
dziedzictwa lokalnego.

Kryterium powiązane ze
wskaźnikami w zakresie
wspierania projektów
dotyczących dziedzictwa
lokalnego.

Lp Kryteria

Uszczegółowienie

Metodologia wyliczenia

dodatkowe wyjaśnienia / definicje

a) odległość miejsca realizacji operacji od
centrum aglomeracji pilskiej wynosi mniej 1. Kryterium mierzalne.
niż 10 km - 0 pkt
2. Ilość przyznanych punktów ustalana będzie na
b) odległość miejsca realizacji operacji od podstawie pomiaru odległości miejsca realizacji 1. Ilość punktów uzależniona jest od najkrótszej odległości drogowej
centrum aglomeracji pilskiej mieści się w operacji od centrum miasta Piły mierzonego od od centrum miasta Piły do miejsca realizacji operacji mierzonej przy
przedziale 10 km - 20 km - 1 pkt
Urzędu Miasta Piły.
wykorzystaniu aplikacji Mapy Google.

Dystans od
aglomeracji
pilskiej c) odległość miejsca realizacji operacji od 3. W przypadku, gdy Mapa Google nie
maksymalnie 4 centrum aglomeracji pilskiej mieści się w dysponuje wskazaniem dokładnego adresu
punkty
przedziale 20 km - 30 km - 2pkt
miejsca realizacji operacji, do wyliczenia

wartości punktowej może służyć nazwa
d) odległość miejsca realizacji operacji od miejscowości przypisana do miejsca realizacji
centrum aglomeracji pilskiej wynosi
operacji.
więcej niż 30 km - 4 pkt.

Powiązanie
kryterium z
diagnozą

W diagnozie wskazano
konieczność
zrównoważonego rozwoju
obszaru LSR. Wskaźnik
bezpośrednio przyczynia
się do wyboru projektów,
2. W przypadku, gdy w ramach operacji wskazano więcej niż jedno
które będą wdrażane na
miejsce realizacji operacji, do oceny punktowej wybrane będzie
obszarze całego powiatu
miejsce realizacji operacji znajdujące się najbliżej centrum miasta Piły. pilskiego, a nie tylko w
bezpośrednim sąsiedztwie
największego centrum
miejskiego LGD.

Powiązanie
kryterium ze
wskaźnikami

Kryterium powiązane ze
wskaźnikami poprzez
preferowanie operacji
przyczyniających się do
zrównoważonego rozwoju
obszaru LGD.
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Realizacja
wskaźników
LSR –
maksymalnie 3
punkty

12

1. Kryterium mierzalne - ilość punktów
przypisana jest do konkretnych zapisów we
wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do
wskaźników osiągnięcia celów operacji.
a) we wniosku o przyznanie pomocy nie
2. Punkty przyznawane są na podstawie
uwzględniono prawidłowo
informacji deklarowanych we wniosku o
obowiązkowych wskaźników określonych przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
w LSR dla danego przedsięwzięcia - 0 pkt 3. Punkty są przyznawane, jeśli łącznie spełnione
LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy podaje
są warunki:
zakładane do osiągnięcia wskaźniki, które wnioskodawca - w
b) we wniosku o przyznanie pomocy
- we wniosku o przyznanie pomocy wskazano
zależności od zakresu operacji - powinien uwzględnić we wniosku.
uwzględniono obowiązkowe wskaźniki
wszystkie obowiązkowe dla danego
określone w LSR dla danego
przedsięwzięcia wskaźniki określone w LSR
przedsięwzięcia - 3 pkt.
zgodnie z ogłoszeniem naboru wniosków o
przyznanie pomocy,
- wartości liczbowe podane we wskaźnikach są
racjonalne i uzasadnione zakresem operacji,
- prawidłowo wskazano sposób pomiaru
wskaźnika.

maksymalna liczba punktów
minimalna wymagana liczba punktów

34
10,2
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Kryterium przyczynia się
Kryterium przyczynia się
bezpośrednio do
bezpośrednio do
osiągnięcia
osiągnięcia zaplanowanych
zaplanowanych w LSR
w LSR wskaźników.
wskaźników.

