KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR
Przedsięwzięcie 2.1.2 Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR
Źródło finansowania: PROW
Zmiana lokalnych kryteriów wyboru

Procedura konkursowa

Konsultacje społeczne - maj 2019r.

Maksymalna liczba punktów: 32 74
Minimum punktowe: 13 30

Nazwa kryterium

Szczegółowy opis kryterium

1. Siedziba firmy/miejsce
prowadzenia
działalności

Preferuje się Wnioskodawców, których
siedziba/oddział mieści się ma obszarze
objętym LSR lub na obszarze LSR
zgłoszono dodatkowe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej co
najmniej na 12 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.

Ocena punktowa
7 pkt

0 pkt

2 pkt

Preferuje się Wnioskodawców,
2. Miejsce opłacania
odprowadzających na obszarze LSR
podatku dochodowego
podatek dochodowy od osób fizycznych
lub podatku od
(PIT) lub prawnych (CIT) lub podatek od
nieruchomości
nieruchomości

Siedziba firmy/oddziału wnioskodawcy mieści się na obszarze
objętym LSR lub na obszarze LSR zgłoszono dodatkowe
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej na
12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Siedziba/oddział/dodatkowe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej mieści się na obszarze LSR krócej niż 12
miesięcy przed dniem złożenia wniosku
Wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzeniu podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub prawnych (CIT) do
Urzędu Skarbowego właściwego dla obszaru LSR lub złożył
oświadczenie o odprowadzeniu podatku od nieruchomości na
obszarze objętym LSR

2 pkt

Wnioskodawca
złożył
oświadczenie
o odprowadzeniu
podatku od nieruchomości na obszarze objętym LSR.

0 pkt

Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o odprowadzeniu
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub prawnych
(CIT) ani o podatku od nieruchomości na obszarze objętym
LSR.

Źródło weryfikacji kryterium

Pełny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG
wraz z historią zmian.

Opis operacji pod kątem lokalnych
kryteriów wyboru - oświadczenie
wnioskodawcy o odprowadzeniu
podatku PIT/CIT (za ostatni rozliczony
rok podatkowy) do US właściwego dla
obszaru LSR; oświadczenie
wnioskodawcy o odprowadzeniu
podatku od nieruchomości na
obszarze objętym LSR (pełne 12
miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku)

Maksymalna Liczba punktów: 4 pkt

3. Wkład własny
Wnioskodawcy

Preferuje się Wnioskodawców, którzy
zadeklarują wkład własny
wyższy niż minimalny przewidziany
w ramach Przedsięwzięcia Wspomóżka
obstojałych interesów (30%) Wkład
własny rozumiany jest jako różnica
między kosztami kwalifikowalnymi

3 11

zadeklarowany wkład własny jest wyższy niż 40% kosztów
kwalifikowalnych
p
(> 40%)
k
t

Wniosek o przyznanie pomocy
z załącznikami

projektu, a wnioskowaną kwotą pomocy,
jako odsetek kosztów kwalifikowalnych
projektu.3

2
7 pkt

3 pkt

zadeklarowany wkład własny mieści się w przedziale powyżej
30%
do 35%
(włącznie)
kosztów
kwalifikowalnych
(30%<ww< 35%)

0 pkt

zadeklarowany wkład własny jest równy 30% (ww =30%)

10 pkt

wnioskowana kwota pomocy do 100 tys. zł włącznie

6 pkt

wnioskowana kwota pomocy powyżej 100 tys. zł do 150 tys. zł
włącznie

3 pkt

wnioskowana kwota pomocy powyżej 150 tys. do 250 tys. zł
włącznie

0 pkt

wnioskowana kwota pomocy powyżej 250 tys. zł

2 pkt

Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w realizacji operacji
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub zwiększaniu
świadomości ekologicznej

1

4. Wnioskowana kwota
pomocy

5. Ochrona środowiska

Preferuje się Wnioskodawców, którzy
wnioskują o kwotę pomocy niższą niż
maksymalna przewidziana dla
przedsięwzięcia Wspomóżka obstojałych
interesów (300 tys. zł).

Preferuje się operacje, zakładające
wykorzystanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska i/lub zwiększeniu
świadomości ekologicznej
0 pkt

6. Miejsca pracy

7. Rozwój branży
turystycznej na
obszarze LSR

Preferuje sie Wnioskodawców, którzy
planują utworzyć więcej niż 1 nowe
miejsce pracy (w przeliczeniu na etaty
średnioroczne) przez okres 3 lat od
otrzymania płatności ostatecznej z ARiMR
i uwzględnią to w biznes planie.

Preferuje się Wnioskodawców, których
operacja związana jest z rozwojem
działalności w branży turystycznej w
następujących zakresach: gastronomia,

zadeklarowany wkład własny mieści się w przedziale powyżej
35% do 40% (włącznie) kosztów kwalifikowanych (35%<ww =<
40%)

Wnioskodawca nie zakłada wykorzystania w realizacji operacji
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub zwiększaniu
świadomości ekologicznej

12 pkt

utworzenie powyżej 2,5 etatów średniorocznych

9 pkt

utworzenie powyżej 2 do 2,5 etatów średniorocznych włącznie

6 pkt

utworzenie powyżej 1,5 do 2 etatów średniorocznych włącznie

3 pkt

utworzenie powyżej 1 do 1,5 etatu średniorocznego włącznie

0 pkt

utworzenie 1 etatu średniorocznego

58

operacja w przeważającej części (min.
70%
kosztów
p
kwalifikowanych)
jest związanay z rozwojem branży
k
turystycznej
na obszarze LGD
t

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek z załącznikami/Opis operacji
pod kątem lokalnych kryteriów wyboru
Kryterium weryfikowane w oparciu o
budżet projektu o poniesione koszty.

Wniosek z załącznikami

Wniosek z załącznikami/Opis operacji
pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

noclegi, wypożyczanie sprzętu
turystycznego, usługi przewodnickie,
atrakcje turystyczne, lokalne wyroby
artystyczne i rzemieślnicze o charakterze
pamiątek, organizator turystyki (lokalny
touroperator),

8. Wprowadzanie nowej
bądź ulepszonej oferty
produktów lub usług

Preferuje się operacje wprowadzające
ofertę nowych bądź ulepszonych usług
dostępnych lub wytwarzanych na
obszarze LSR

0 pkt

operacja nie jest związana z rozwojem branży turystycznej na
obszarze LSR lub koszty kwalifikowalne związane z rozwojem
branży turystycznej stanowią poniżej 70%
kosztów
kwalifikowalnych operacji

4 pkt

operacja zakłada wprowadzenie produktów/usług nowych bądź
ulepszonych w odniesieniu do całego obszaru LSR

2 pkt

operacja zakłada wprowadzenie produktów/usług nowych bądź
ulepszonych w odniesieniu do obszaru gminy, na której jest
siedziba Wnioskodawcy

0 pkt

operacja nie zakłada wprowadzenia nowych produktów/usług

Wniosek z załącznikami/Opis operacji
pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Maksymalna liczba punktów: 4 pkt
3
9. Wsparcie dla grup
defaworyzowanych

Preferuje się Wnioskodawców, którzy
zatrudnią osoby znajdujące sie w grupie
defaworyzowanej określonej w LSR, dla
której przewidziano szczególne formy
wsparcia.

5 pkt

0 pkt

2
5 pkt

10. Doradztwo biura LGD

Preferuje wnioskodawców
korzystających z doradztwa Biura LGD
w zakresie przygotowania wniosku
o dofinansowanie

co najmniej 0,5 etatu średniorocznie dla osoby/osób z grupy
defaworyzowanej w okresie trwałości projektu

Wnioskodawca nie
defaworyzowanej

planuje

zatrudnić

osób

z

grupy

Wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD w zakresie
sporządzania wniosku o dofinansowanie po opublikowaniu
ogłoszenia konkursu, w ramach którego składany będzie
wniosek na podstawie wypełnionej dokumentacji projektowej

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca korzystał
z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD lub eksperta
działającego na zlecenie LGD (wymagany kontakt osobisty, przy czym nie
zalicza się do punktacji doradztwa w przedostatnim i ostatnim dniu
naboru) oraz przedstawił merytorycznie wypełnioną
dokumentację
projektową (wniosek o przyznanie pomocy, Opis operacji pod kątem
lokalnych kryteriów wyboru oraz jeżeli dotyczy - biznes plan) w zakresie
pozwalającym na analizę operacji przez doradcę.
2 pkt

Wniosek z załącznikami/Opis operacji
pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD w zakresie
sporządzania wniosku o dofinansowanie bez wypełnionej
dokumentacji projektowej

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca korzystał
z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD lub eksperta
działającego na zlecenie LGD (wymagany kontakt osobisty, przy czym nie
zalicza się do punktacji doradztwa w przedostatnim i ostatnim dniu
naboru) i nie przedstawił merytorycznie wypełnionej
dokumentacji
projektowej (wniosek o przyznanie pomocy, Opis operacji pod kątem

Dokumentacja LGD
(karta udzielonego doradztwa)
Z doradztwa korzystał Wnioskodawca
osobiście lub jego pełnomocnik
(pełnomocnictwo notarialne) lub osoba
do kontaktu wskazana we wniosku lub
osoba posiadająca pisemne
upoważnienie od Wnioskodawcy

lokalnych kryteriów wyboru oraz jeżeli dotyczy - biznes plan) lub
dokumentacja ta była wypełniona w zakresie nie pozwalającym na analizę
operacji przez doradcę.

0 pkt

46
pkt

11.

Logotyp LGD

Preferuje się Wnioskodawców, którzy
zadeklarowali zastosowanie przyjętych
przez Partnerstwo LGD BT „Zasad
wizualizacji ”

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie
sporządzania wniosku o dofinansowanie po opublikowaniu
ogłoszenia konkursu, w ramach którego składany będzie
wniosek.
kryterium spełnione w stopniu wysokim

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca zaplanował i opisał
zasady promocji logotypu LGD zgodne z „Zasadami wizualizacji”
przyjętymi przez Partnerstwo LGD BT
23
pkt

kryterium spełnione w stopniu umiarkowanym

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca zadeklarował we
wniosku stosowanie „Zasad wizualizacji” przyjętych przez Partnerstwo
LGD BT
0 pkt

Wnioskodawca nie planuje wykorzystywać logotypu LGD

Wniosek z załącznikami/Opis operacji
pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

