Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji.

Lp.
1.

Dokumenty uzasadniające spełnienia kryterium

Lokalne kryteria wyboru

Opis kryterium

Doświadczenie wnioskodawcy

1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować.
2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować.
3. Posiada, jeżeli jest osoba fizyczną,
odpowiednie do przedmiotu operacji

kwalifikacje

4. Posiada doświadczenie w realizacji
finansowanych z programów pomocowych UE

załączono odpowiednie dokumenty, np.:
1.potwierdzające posiadane zasoby związane z realizacją operacji,
2.posiadane kwalifikacje,
3.kopie zleceń płatności po prawidłowym zrealizowaniu operacji

projektów

2.

Wnioskodawca konsultował
wniosek o przyznanie pomocy
w biurze LGD przed jego
złożeniem

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku w
konsultował poprawność wniosku w biurze LGD

naborze,

3.

Wnioskodawca złożył
propozycję realizacji projektu
na etapie budowy i konsultacji
LSR

Wnioskodawca - na etapie budowania i konsultacji
społecznych LSR - złożył „fiszkę projektową” i tym samym
przyczynił się do ukierunkowania celów LSR.

-karta konsultacyjna lub karta udzielonego doradztwa lub rejestr
udzielonego doradztwa – potwierdza biuro LGD, wnioskodawca nie
załącza dokumentów dotyczących tego kryterium

-złożona w biurze LGD propozycja realizacji projektu – potwierdza
biuro LGD, wnioskodawca nie załącza dokumentów dotyczących
tego kryterium

4.

5.

6.

Wnioskodawca uczestniczył w
szkoleniu lub spotkaniu
aktywizacyjnym
organizowanym przez LGD –
dotyczącym wdrażania działań
w ramach LSR
Wnioskowana wartość
dofinasowania

Innowacyjność operacji

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu lub spotkaniu
aktywizacyjnym.

- lista obecności ze szkoleni - potwierdza biuro LGD, wnioskodawca
nie załącza dokumentów dotyczących tego kryterium

Wnioskodawca wnioskuje o kwotę dofinasowania:
– od 125 000 do 150 000 zł
– od 100 000 do 124 999 zł
– do 99 999 zł

Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w
dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub
urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym
obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że
przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego
na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na
danym obszarze. Punktowane są operacje których
innowacyjność będzie dotyczyła jak największego obszaru.
Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie:
- nie jest innowacyjne
- wnioskodawcy
- obszaru gminy, w której realizowane będzie przedsięwzięcie
- obszaru LGD

- dokumenty aplikacyjne - potwierdza biuro LGD, wnioskodawca
nie załącza dokumentów dotyczących tego kryterium

-uzasadnienie wnioskodawcy w opisie planowanej operacji we
wniosku o przyznanie pomocy lub załączono odpowiednie
dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium innowacyjności
operacji

7.

8.

9.

10.

Projekt zawiera inwestycje
wpływające na ochronę
środowiska oraz
przeciwdziałające zmianom
klimatu

Wpływ operacji na rozwój
branż

Operacja lub działanie
operacji skierowane jest na
grupy defaworyzowane

Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w wyniku
realizacji operacji

Premiowane są operacje, których realizacja przyczyni się do
ochrony środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu
(np. zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła
energii, zastosowanie technologii zmniejszającej emisję
spalin, itp.)
(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie
dokumenty)
Preferowane są projekty/operacje, których działalność
związana jest z:
- handlem detalicznym, hurtowym, handlem obwoźnym
- inne (nie wymienione)
- usługami dla mieszkańców
- kulturą, rozrywką, rekreacją, turystyką, edukacją
- produkcją, wytwórczością, przetwórczością,
(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie
dokumenty)
Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy należą do grup
defaworyzowanych lub zatrudnią osoby z grup defaworyzowanych:
- utworzenie miejsca pracy lub samozatrudnienie dla osoby
spoza grupy defaworyzowanej
- utworzenie miejsca pracy lub samozatrudnienie dla osoby z
grupy defaworyzowanej
Premiowane będą operacje, które przewidują większą liczbę
utworzonych miejsc pracy:
- operacja zakłada utworzenie jednego miejsca pracy

-uzasadnienie wnioskodawcy w opisie planowanej operacji we
wniosku o przyznanie pomocy lub załączono odpowiednie
dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

-uzasadnienie wnioskodawcy w opisie planowanej operacji we
wniosku o przyznanie pomocy lub załączono odpowiednie
dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium.

-uzasadnienie wnioskodawcy w opisie planowanej operacji we
wniosku o przyznanie pomocy lub oświadczenie wnioskodawcy w
przypadku utworzenia miejsca pracy dla osoby z grupy
defaworyzowanej

- uzasadnienie wnioskodawcy - dokumenty aplikacyjne - opis
realizacji operacji we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznes
planie – wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy

(obowiązkowego)
- operacja zakłada utworzenie jednego dodatkowego miejsca
pracy
- operacja zakłada utworzenie dwóch dodatkowych miejsc
pracy

11.

Wnioskodawca realizuje
operację w miejscowości
poniżej 5 tys. mieszkańców

Premiowane będą operacje, które zrealizowane zostaną w
miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców:

-uzasadnienie wnioskodawcy w opisie realizacji planowanej
operacji lub załączono odpowiednie dokumenty np. tytuł prawny do
nieruchomości w której realizowana będzie planowana operacja

