Lokalne kryteria wyboru dla operacji: Tworzenie Przedsiębiorstw

Lp.

Kryterium wyboru
operacji

Punktacja

Opis

Mierzalność

Lokalne kryteria wyboru dla operacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

Powiązanie z
diagnozą

Powiązanie
z celami i
wskaźnikam
i rezultatu

Lokalne kryteria wyboru - „Tworzenie Przedsiębiorstw”
1

Tworzenie nowych
miejsc pracy na
obszarze LGD
Wykorzystanie
lokalnych zasobów

Preferowane będą projekty, w których podczas
realizacji zostanie utworzone dodatkowe (poza
wynikającym z rozporządzenia) miejsce pracy.
Preferuje się wnioskodawców
wykorzystujących lokalne zasoby (materialne,
niematerialne), rzetelnie opisane i uzasadnione

3

Innowacyjność operacji

Preferuje się operacje innowacyjne, produktowe
lub technologiczne, zgodne z charakterystyką
opisaną w LSR, które zostały rzetelnie
uzasadnione

4

Ochrona środowiska

Preferuje się operacje, które w swoich działaniach
uwzględniają ochronę środowiska, zmiany
klimatyczne lub nowe technologie w zakresie OZE

2

3 pkt - TAK
0 pkt - NIE
(max 3 pkt)
1 pkt – historia, kultura, tradycyjne
rzemiosło
1 pkt – zasoby przyrodnicze,
1 pkt – istniejąca infrastruktura
turystycznej,
1 pkt –zasoby gospodarcze (lokalni
dostawcy)
0 pkt – nie wykorzystuje
(max 4 pkt)
1 pkt – stosowane innowacje w skali LGD
1 pkt – stosowane innowacje w skali ponad
LGD
0 pkt – brak działań innowacyjnych
(max 2 pkt)
1 pkt – TAK
0 pkt – NIE,

√

√

P6, P11, P12,
P13, P14,
P15,
P9, P26, P27,

CO2,CS2.1,
w2.1.1
w2.1.2
Cel
przekrojow
y PROW

√

P6, P8, P12,

√

P25, P26,

Cel
przekrojow
y PROW
CO2,CS2.1,
w2.1.5
Cel
przekrojow
y PROW

(max 1 pkt)
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5

6

7

Wspieranie grup
defaworyzowanych

Rodzaj planowanej
działalności nierolniczej
w zakresie wytwarzania
produktów lub usług
rolnych
Uzasadnienie realizacji
operacji

Preferuje się operacje ukierunkowane na
świadczenie usług dla grup defaworyzowanych
lub wnioskodawca jest poniżej 30 roku życia albo
powyżej 50 roku życia albo niepełnosprawny (w
przypadku spółek wystarczy gdy jeden ze
wspólników jest z grupy defaworyzowanej)
Preferuje operacje, których celem jest:
– produkcja artykułów spożywczych
– produkcja napojów

1 pkt – działania ukierunkowane dla grup √
defaworyzowanych
1 pkt – wnioskodawca poniżej 30 roku życia
albo
powyżej
niepełnosprawny

50

roku

życia

P2, P4, P5,
P11, P14,
P16, P17,
P18, P19,
P20, P21,
P22, P23,

CO1,CS1.4,
w1.4.1
w1.4.2

√

P9, P10,

CO2,CS2.1,

√

potencjalnie
dotyczy
wszystkich
problemów

CO4,CS4.1,
w4.1.1
w4.1.2
oraz
pozostałe
cele

albo

0 pkt - brak
(max 2 pkt)
1 pkt - TAK
0 pkt – NIE
(max 1 pkt)

Preferuje operacje które są rzetelnie uzasadnione,
a ich realizacja jest celowa

1 pkt – operacja jest wiarygodnie i rzetelnie
uzasadniona
0 pkt – operacja nie jest wystarczająco
uzasadniona
(max 1 pkt )

Operacja może zostać wybrana do dofinansowania, jeśli uzyska min. 4 punktów na 14 pkt. możliwych do zdobycia
Źródło: opracowanie własne
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