Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Nr 1/2019
Kryteria wyboru operacji dla celu 1 - Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości

Nazwa kryterium
wyboru operacji

1. Czy planowane
działania sprzyjają
ochronie środowiska i
klimatu ?

Liczba
przyznanych
punktów

 Nie
sprzyjają
- 0 pkt
 Sprzyjają
- 3 pkt

Opis / potencjalne oddziaływanie
Preferowane będą te operacje, których
realizacja przyczyni się w różnym stopniu do
ochrony środowiska lub będą przeciwdziałać
zmianom klimatu. Punktowane będą operacje
zawierające elementy ograniczające emisję
szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń oraz
odpadów, ograniczające wykorzystanie
energii lub operacje zakładające
wykorzystanie lub promowanie rozwiązań
opartych na odnawialnych źródłach energii.
Za działania sprzyjające ochronie środowiska
uznane będą również te inwestycje, w których
zaplanowano wykorzystanie materiałów
sprzyjających środowisku. Tym sposobem
LGD wpłynie na wzrost świadomości
mieszkańców dotyczących potrzeby ochrony
środowiska. Poza tym realizacja takich
operacji pozytywnie wpłynie na jego jakość.

Odniesienie do Diagnozy

Potrzeba podejmowania
działań sprzyjających
zachowaniu przyrody i
zachowaniu różnorodnych
form jej ochrony, w tym
działań minimalizujących
skutki złego wpływu na
środowisko opisane
zostały w Rozdziale III –
Diagnoza pkt 8

Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w biznesplanie
 Działanie
nie posiada
innowacyj
nego
charakteru
- 0 pkt
2. Innowacyjność
operacji

3. Bezrobocie na
obszarze gminy

 Działanie
posiada
innowacyj
ny
charakter
- 1 pkt
Od 3,5% do
4,9% – 1
pkt;
Od 5,4% do
6,4% - 2
pkt;
Od 7,6% do
8,7% - 3

Innowacyjność - oznacza wprowadzanie
Nowego produktu (wyrobu lub usługi),
nowego procesu, nowej metody organizacji
lub nowej metody promocji. Zastosowanie
tego kryterium wpłynie na wzrost
konkurencyjności oferowanych usług i tym na
poprawę ich jakości.
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w biznesplanie

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym
według stanu na 31.12.2015 r. na obszarze
gminy, gdzie wnioskodawca planuje operację.
Kryterium weryfikowane na podstawie
informacji przygotowanych przez LGD
(Iłowa – 8,2%; Gozdnica – 7,6%; Małomice –
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Uwzględnienie
innowacyjności w
kryteriach wyboru zostało
opisane w Rozdziale VI –
Sposób wyboru i oceny
operacji oraz sposób
ustanawiania kryteriów
wyboru pkt 3

Opis rynku pracy opisany
został w Rozdziale III –
Diagnoza pkt. 3

pkt

4. Czy operacja
zakłada tworzenie
nowych miejsc pracy

 Nie - 0 pkt
 Tak - 1 pkt

8,7%; Przewóz – 5,4%; Wymiarki – 8,2%;
gm. wiejska Żagań – 6,4%; gm. wiejska Żary
– 3,5%; Osiecznica – 4,7%; Pieńsk – 6,3%;
Węgliniec – 4,9% )
Kryterium obowiązkowe. Każda z
realizowanych operacji musi zakładać
zwiększenie poziomu zatrudnienia i walkę z
bezrobociem. Realizacja LSR ma przyczynić
się do wzrostu poziomu zatrudnienia na
obszarze LGD i co za tym idzie poprawić
warunki życia mieszkańców.
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w biznesplanie

5. Czy Wnioskodawca
zobowiązuje się do
utworzenia miejsca
pracy dla osób z grup
defaworyzowanych
określonych w LSR
(tj. kobiety i osoby
bezrobotne w wieku
25-44 lat)
25 lat (liczone jest od
dnia,
w
którym
wnioskodawca osiąga
wiek 25 lat);
44 lata (liczone do dnia
poprzedzającego dzień,
w którym
wnioskodawca
osiągnie 45 rok życia)
6. Czy Wnioskodawca
(dot. podejmowania
działalności
gospodarczej) lub
planowana do
zatrudnienia osoba
wpisuje się w grupę
osób znajdujących się
w gorszej sytuacji na
rynku pracy (osoba
młoda do ukończenia
25-tego roku życia lub
osoba powyżej 50-tego
roku życia lub osoba
niepełnosprawna
posiadająca orzeczenie
o niepełnosprawności)
7. Czy wnioskodawca

 Tak – 3
pkt
 Nie – 0 pkt

Premiowane będą te operacje, które zakładają
chęć zatrudnienia osób z grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do
rynku pracy określonych w LSR (tj. osoby
bezrobotne w wieku 25-44 lat oraz kobiety).
Realizacja LSR ma przyczynić się do
wsparcia tych osób, oraz zminimalizować
negatywne skutki związane z brakiem pracy
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych w tym zapisów w biznesplanie

Wpisuje się w
grupę osób
znajdujących
się w gorszej
sytuacji na
rynku pracy –
1 pkt;
Nie wpisuje
się grupę osób
znajdujących
się w gorszej
sytuacji na
rynku pracy 0 pkt.

Osoba młoda do ukończenia 25-tego roku
życia lub osoba powyżej 50-tego roku życia
lub osoba niepełnosprawna posiadająca
orzeczenie o niepełnosprawności
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych w tym zapisów w biznesplanie

Będą premiowane te operacje, które zakładają
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Opis rynku pracy, w tym
określenie grup
defaworyzowanych w
stosunku co do których
powinna być kierowana
pomoc opisane zostały w
Rozdziale III – Diagnoza
pkt. 3

Opis rynku pracy, w tym
określenie grup
defaworyzowanych w
stosunku co do których
powinna być kierowana
pomoc opisane zostały w
Rozdziale III – Diagnoza
pkt. 3

Opis rynku pracy opisany
został w Rozdziale III –
Diagnoza pkt. 3

 Do 0,5
etatu
– 4 pkt

zobowiązuje się do
stworzenia więcej niż
wymagany w PROW
1 etat w przeliczeniu
na etaty
średnioroczne

 Od 0,5 do
1 etatu
– 6 pkt
 Powyżej 1
etatu
– 8 pkt

8. Przewidziany czas
realizacji projektu od
dnia podpisania
umowy
(weryfikacja na
podstawie
oświadczenia
dołączonego do
wniosku)

Maksymalna liczba
punktów
Minimalna liczba
punktów

 Od 0 do 12
miesięcy
– 3 pkt
 Od 12
miesięcy
do 18
miesięcy
– 2 pkt
 Od 18 do
24
miesięcy
– 1 pkt

zwiększenie poziomu zatrudnienia i walkę z
bezrobociem, zwłaszcza wśród osób z grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do
rynku pracy określonych w LSR (osoby
bezrobotne w wieku 25-44 lat oraz kobiety).
Realizacja LSR ma przyczynić się do wzrostu
poziomu zatrudnienia na obszarze LGD i co
za tym idzie poprawić warunki życia
mieszkańców.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych w tym zapisów w biznesplanie
Premiowane będą te operacje, które zakładają
krótki czas ich realizacji, co ma na celu
szybki rozwój sektora gospodarczego, szybki
wzrost zatrudnienia osób z grup
defaworyzowanych, poprawę jakości życia na
obszarach wiejskich oraz szybki spadek
bezrobocia występującego na obszarze LGD
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych w tym zapisów w biznesplanie

Opis rynku pracy, w tym
określenie grup
defaworyzowanych w
stosunku co do których
powinna być kierowana
pomoc opisane zostały w
Rozdziale III – Diagnoza
pkt. 3
Opis rynku pracy, w tym
określenie grup
defaworyzowanych w
stosunku co do których
powinna być kierowana
pomoc opisane zostały w
Rozdziale III – Diagnoza
pkt. 3 Natomiast
charakterystyka
gospodarki i
przedsiębiorczości
znajduje się w Rozdziale
III – Diagnoza pkt. 2

23 pkt
12 pkt

Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna (do dwóch miejsc po przecinku) wszystkich indywidualnych
ocen.

W przypadku stwierdzenia tej samej liczby punktów wniosków, w sytuacji, gdy
wszystkie nie mogą być wybrane do finansowania, decydują kryteria remisowe, tzn.:
 W pierwszej kolejności brane jest pod uwagę kryterium Przewidziany czas
realizacji projektu od dnia podpisania umowy;
 W przypadku, gdy nadal nie ma rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę
kryterium: Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do utworzenia miejsca pracy
dla osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR (tj. kobiety i osoby
bezrobotne w wieku 25-44 lat);
 Gdy dwa powyższe kryteria nie przyniosły rozstrzygnięcia bierze się trzecie
kryterium Czy wnioskodawca zobowiązuje się do stworzenia więcej niż
wymagany w PROW 1 etat w przeliczeniu na etaty średnioroczne.
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 W ostateczności decyduje data wpływu i numer pozycji w rejestrze
korespondencji przychodzącej
Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna (do dwóch miejsc
po przecinku) wszystkich indywidualnych ocen.
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