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Lokalne kryteria wyboru - „Tworzenie Przedsiębiorstw”
1

2

3

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.
Punkty przyznaje się na podstawie szczegółowego
opisu znajdującego się w sekcji B.III. 1.4. wniosku
o przyznanie pomocy. Punkty za wykorzystanie
zasobów gospodarczych uzyskuje się na
podstawie opisu współpracy wnioskodawcy z co
najmniej jednym podmiotem z obszaru LSR.

1 pkt - TAK
0 pkt - NIE
(max 1 pkt)
1 pkt – historia, kultura, tradycyjne
rzemiosło
1 pkt – zasoby przyrodnicze,
1 pkt – istniejąca infrastruktura
turystyczna,
1 pkt –zasoby gospodarcze
(lokalni dostawcy)
0 pkt – nie wykorzystuje
(max 4 pkt)

√

Innowacyjność operacji

Preferuje się operacje innowacyjne, produktowe
lub technologiczne, w skali LGD, rozumiane jako:
- nowy produkt (przez nowy produkt rozumie się
wprowadzenie nowych lub znacząco
zmodyfikowanych produktów pod względem
parametrów technicznych, komponentów,
materiałów, funkcjonalności) lub
- nowa usługa (przez nową usługę rozumie się
wprowadzenie nowej lub znacząco

1 pkt –operacja jest innowacyjna pod
względem nowego produktu lub usługi
1 pkt – operacja jest innowacyjna pod
względem rozwiązań technologicznych
0 pkt – operacji nie jest innowacyjna

√
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(max 2 pkt)

√

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

CO2,CS2.1,
w2.1.1
w2.1.2
Cel
przekrojowy
PROW

P6, P8, P12,

Cel
przekrojowy
PROW
CO2,CS2.1,
w2.1.5
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zmodyfikowanej usługi) lub
-nowe rozwiązanie technologiczne - autorskie lub
zaadoptowane spoza obszaru LGD lub
przywracanie tradycyjnych technologii do
eksplorowania specyficznych zasobów lokalnych

4

Ochrona środowiska

Punkty przyznaje się za uzasadnienie
innowacyjności we wniosku o przyznanie pomocy
oraz w pozostałej dokumentacji konkursowej.
Preferuje się operacje, które w swoich działaniach
uwzględniają ochronę środowiska, zmiany
klimatyczne lub nowe technologie w zakresie OZE

1 pkt – TAK
0 pkt – NIE,

√

P25, P26,

Cel
przekrojowy
PROW

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

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

(max 1 pkt)

5

Wspieranie grup
defaworyzowanych
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Punkty przyznaje się za uzasadnienie
tych działań we wniosku oraz planowanie w
biznesplanie kosztów przeznaczonych na te
działania.
1.Preferuje się operacje ukierunkowane na
świadczenie usług dla grup defaworyzowanych
takich jak:
-usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, opiekuńcze
dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku
- usługi opiekuńcze dla dzieci poniżej wieku
przedszkolnego
2.Preferuje się operacje, które w biznesplanie
uwzględniają Kartę Seniora lub Kartę Dużej

1 pkt – świadczenie usług dla grup √
defaworyzowanych
1 pkt – wnioskodawca uwzględnia Kartę
Seniora lub Kartę Dużej Rodziny
1 pkt – wnioskodawca poniżej 30 roku życia
albo powyżej 50 roku życia albo
niepełnosprawny
0 pkt - brak
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Rodziny
3. 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)

6

7

Doświadczenie,
kwalifikacje i zasoby

Uzasadnienie realizacji
operacji

MAJ 2019

Punkty przyznaje się na podstawie rzetelnego
opisu we wniosku o przyznanie pomocy
oraz w pozostałej dokumentacji konkursowej
(biznesplanie)
Preferuje operacje, w których wnioskodawca
spełnia 1 z 3 warunków:
- posiada doświadczenie zawodowe, zgodne z
zakresem planowanej operacji lub
- posiada kwalifikacje zawodowe, zgodne z
zakresem planowanej operacji lub
- posiada zasoby niezbędne do zrealizowania
planowanej operacji.
Punkty uzyskuje się na podstawie opisu
wnioskodawcy we wniosku oraz załączonych
dokumentów
Preferuje operacje które są rzetelnie
uzasadnione, a ich realizacja jest celowa

(max 3 pkt)

1 pkt - TAK
0 pkt – NIE

√

P9, P10,

CO2,CS2.1,

√

potencjalni
e dotyczy
wszystkich
problemów

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

(max 1 pkt)

1 pkt – operacja jest wiarygodnie i rzetelnie
uzasadniona
0 pkt – operacja nie jest wystarczająco
uzasadniona
(max 1 pkt )
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cele
Operacja może zostać wybrana do dofinansowania, jeśli uzyska min. 4 punktów na 13 pkt możliwych do zdobycia

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji
Lokalne Kryteria Wyboru, podobnie jak LSR, są uchwalane przez Walne Zebranie Członków LGD. Kryteria te będą ewoluowały w czasie, co będzie mogło
powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb.
Procedura zmiany lokalnych kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania LSR, stwarzając gwarancję ewentualnego uruchomienia w
przyszłości swoistego mechanizmu naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych
rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR. Zmiany te zostały przewidziane w statucie LGD „Morawskie
Wrota” w § 22 ust. 1 pkt. 4, który powierza tą kompetencję Walnemu Zebraniu Członków, dając jednocześnie Radzie LGD prawo wnioskowania o zmianę
tych kryteriów w § 29 ust. 2 pkt. 1.
Nacisk na partnerstwo w procesie formułowania Lokalnych Kryteriów Wyboru dla obszaru Morawskich Wrót będzie podtrzymywany na etapie ewentualnych
aktualizacji. Oznacza to, że:
1. Proces aktualizacji będzie odpowiednio promowany,
2. W procesie aktualizacji mogą być wykorzystywane stosowne narzędzia konsultacyjne, w tym: rozmowy, spotkania, warsztaty, a obowiązkowo strona
www.morawskie-wrota.pl.
3. Do procesu aktualizacji mogą być zaproszeni reprezentanci lokalnych środowisk, przy uwzględnieniu kryteriów sektorowych, społecznodemograficznych, przestrzennych.
Następnie wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem będzie rozpatrzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku zmiany Lokalnych
Kryteriów Wyboru będą one obowiązywać wyłącznie dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.
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Schemat 1 Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji
Przygotowanie zmian w lokalnych
kryteriach wyboru przez Radę

Konsultacje społeczne

Złożenie wniosku o zmianę lokalnych
kryteriów wyboru na Walne Zebranie
Członków

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie zmian
w lokalnych kryteriach wyboru przez Walne
Zebranie Członków

Przygotowanie przez Biuro LGD nowych
kart oceny w oparciu o wprowadzone
zmiany
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