Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalne kryteria wyboru – propozycja zmian
Planowane zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym:
1) Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru dla osób fizycznych podejmujących działalność
gospodarczą – kryterium nr 6 „Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie przygotowania
wniosku”.
Lp.

6

Kryterium

Korzystanie ze wsparcia
oferowanego LGD w zakresie
przygotowania wniosku
Wnioskodawca skorzystał ze
szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 6 pkt
Wnioskodawca skorzystał z
doradztwa indywidualnego – 4
pkt
Wnioskodawca nie skorzystał ze
szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 0 pkt.

Opis / definicja

Punkty będą przyznane, jeżeli:
1) wnioskodawca skorzystał z
doradztwa osobiście,
ewentualnie przez pełnomocnika
(pełnomocnictwo potwierdzone
notarialnie) bądź osobę
uprawnioną do reprezentacji
podmiotu,
2) zakres doradztwa obejmuje
przygotowanie WoPP, a
wnioskodawca przedstawił co
najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji
i planowane koszty.

Wartość
minimalna
(minimum
cząstkowe)

Wartość
maksym
alna

0

6

Uwagi

Informacja na
podstawie kart
doradztwa LGD lub
list obecności ze
szkoleń.

Kryterium preferuje operacje,
realizowane przez
Wnioskodawców, którzy w trakcie
przygotowywania wniosku o
przyznanie pomocy korzystali ze
szkoleń i doradztwa oferowanego
przez LGD w ramach danego
naboru, tj. prowadzonego
doradztwa i szkoleń
organizowanych w związku
planowanym, najbliższym naborem
lub podczas trwającego naboru
wniosków.
Aby uzyskać punkty w tym
kryterium w przypadku ponownego
składania tego samego wniosku w
kolejnym naborze, Wnioskodawca
powinien ponownie skorzystać z
doradztwa i/lub szkoleń.
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2) Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru dla osób fizycznych podejmujących działalność
gospodarczą – kryterium nr 10: „Wkład własny – intensywność pomocy”.
Lp.

10

Kryterium

Wkład własny – intensywność
pomocy
Operacja zakłada minimalny
wymagany wkład własny – 4 pkt
Operacja zakłada większy o
minimum 5% wkład własny niż
wymagany minimalny – 8 pkt

Opis / definicja

Preferowane będą operacje, które
zakładają większy wkład własny
finansowy Wnioskodawcy niż
minimalny określony w LSR.
Wysokość pomocy dla
Wnioskodawców podejmujących
działalność gospodarczą na
obszarze LGD „Dolina Giełczwi”:
1) Przy wkładzie własnym
finansowym w wysokości od
10% - 20% - max kwota dotacji
wynosi 60 tys. zł
2) Przy wkładzie własnym
finansowym w wysokości pow.
20% - max kwota dotacji wynosi
80 tys. zł
3) Przy wkładzie własnym
finansowym w wysokości pow.
30% - max kwota dotacji wynosi
100 tys. zł
Kwotę wkładu własnego stanowi
odpowiedni procent kwoty
wnioskowanej pomocy.
Oceniający mogą przyznać wyższą
liczbę punktów (8 pkt.), jeżeli
Wnioskodawca:
1) wnioskuje o 60 tys. zł i
zadeklarował wkład własny na
poziomie minimum 15%
wnioskowanej kwoty pomocy,
2) wnioskuje o 80 tys. zł i
zadeklarował wkład własny na
poziomie powyżej 25%
wnioskowanej kwoty pomocy,
3) wnioskuje o 100 tys. zł i
zadeklarował wkład własny na
poziomie powyżej 35%
wnioskowanej kwoty pomocy.

Wartość
minimalna
(minimum
cząstkowe)

Wartość
maksym
alna

4

8

Uwagi
Kryterium różnicuje ocenę.
Gotowość Beneficjenta do
wniesienia wkładu
własnego na poziomie min.
10% będzie wyznacznikiem
jego gotowości i
zaangażowania do realizacji
operacji, tym samym
zwiększając szanse na
powodzenie realizacji
operacji.
Ocena spełnienia kryterium
odbywa się na podstawie
właściwego
udokumentowania wkładu
własnego w chwili
składania projektu.
Wnioskodawca ma
obowiązek przedstawić
dokumenty potwierdzające
posiadanie środków
wystarczających do
sfinansowania wkładu
własnego: (1) umowa
kredytowa (2) promesa
kredytowa (3) umowa
pożyczki (4) promesa
leasingu finansowego (5)
promesa pożyczki
inwestycyjnej (6) aktualny
wyciąg z rachunku
bankowego (wyciąg nie
może być starszy niż 14 dni
na dzień złożenia wniosku),
(7) wyciąg z lokaty (wyciąg
nie może być starszy niż 14
dni na dzień złożenia
wniosku), (8) inne
dokumenty (wnioskodawca
może przedłożyć inne
dodatkowe dokumenty
potwierdzające posiadanie
środków finansowych z
zastrzeżeniem, że
dodatkowe dokumenty będą
podlegały indywidualnej
ocenie przez członków
Rady LGD).
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3) Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą –
kryterium nr 6 „Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie przygotowania wniosku”.
Lp.

6

Kryterium

Korzystanie ze wsparcia
oferowanego LGD w zakresie
przygotowania wniosku
Wnioskodawca skorzystał ze
szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 6 pkt
Wnioskodawca skorzystał z
doradztwa indywidualnego – 4
pkt
Wnioskodawca nie skorzystał ze
szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 0 pkt.

Opis / definicja

Punkty będą przyznane, jeżeli:
1) wnioskodawca skorzystał z
doradztwa osobiście,
ewentualnie przez pełnomocnika
(pełnomocnictwo potwierdzone
notarialnie) bądź osobę
uprawnioną do reprezentacji
podmiotu,
2) zakres doradztwa obejmuje
przygotowanie WoPP, a
wnioskodawca przedstawił co
najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji
i planowane koszty.

Wartość
minimalna
(minimum
cząstkowe)

Wartość
maksym
alna

0

6

Uwagi

Informacja na
podstawie kart
doradztwa LGD lub
list obecności ze
szkoleń.

Kryterium preferuje operacje,
realizowane przez
Wnioskodawców, którzy w trakcie
przygotowywania wniosku o
przyznanie pomocy korzystali ze
szkoleń i doradztwa oferowanego
przez LGD w ramach danego
naboru, tj. prowadzonego
doradztwa i szkoleń
organizowanych w związku
planowanym, najbliższym naborem
lub podczas trwającego naboru
wniosków.
Aby uzyskać punkty w tym
kryterium w przypadku ponownego
składania tego samego wniosku w
kolejnym naborze, Wnioskodawca
powinien ponownie skorzystać z
doradztwa i/lub szkoleń.

4) Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą –
kryterium nr 10: „Wkład własny – intensywność pomocy”.
Lp.

10

Kryterium

Wkład własny – intensywność
pomocy
Operacja zakłada minimalny
wymagany wkład własny – 4 pkt

Opis / definicja

Preferowane będą operacje, które
zakładają większy wkład własny
Wnioskodawcy niż minimalny
określony w Rozporządzeniu
„Wsparcie na wdrażanie operacji w

Wartość
minimalna
(minimum
cząstkowe)

Wartość
maksym
alna

4

8

Uwagi

Kryterium różnicuje
ocenę.
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Operacja zakłada większy o 5%
wkład własny niż wymagany
minimalny – 6 pkt

ramach strategii rozwoju
lokalnego…” i LSR.

Operacja zakłada większy o 10%
wkład własny niż wymagany
minimalny – 8 pkt

5) Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru dla pozostałych podmiotów, w tym organizacji
społecznych, wspólnot mieszkaniowych, kościołów – kryterium nr 8: „Korzystanie ze wsparcia
oferowanego LGD w zakresie przygotowania wniosku”.
Lp.

8

Kryterium

Korzystanie ze wsparcia
oferowanego LGD w zakresie
przygotowania wniosku
Wnioskodawca skorzystał ze
szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 6 pkt
Wnioskodawca skorzystał z
doradztwa indywidualnego – 4
pkt
Wnioskodawca nie skorzystał ze
szkoleń i doradztwa
indywidualnego – 0 pkt.

Opis / definicja

Punkty będą przyznane, jeżeli:
1) wnioskodawca skorzystał z
doradztwa przez osobę
uprawnioną do reprezentacji
podmiotu, ewentualnie przez
pełnomocnika (pełnomocnictwo
potwierdzone notarialnie),
2) zakres doradztwa obejmuje
przygotowanie WoPP, a
wnioskodawca przedstawił co
najmniej główne założenia
projektu, tj. cele, opis operacji
i planowane koszty.

Wartość
minimalna
(minimum
cząstkowe)

Wartość
maksym
alna

0

6

Uwagi

Informacja na
podstawie kart
doradztwa LGD lub
list obecności ze
szkoleń.

Kryterium preferuje operacje,
realizowane przez
Wnioskodawców, którzy w trakcie
przygotowywania wniosku o
przyznanie pomocy korzystali ze
szkoleń i doradztwa oferowanego
przez LGD w ramach danego
naboru, tj. prowadzonego
doradztwa i szkoleń
organizowanych w związku
planowanym, najbliższym naborem
lub podczas trwającego naboru
wniosków.
Aby uzyskać punkty w tym
kryterium w przypadku ponownego
składania tego samego wniosku w
kolejnym naborze, Wnioskodawca
powinien ponownie skorzystać z
doradztwa i/lub szkoleń.
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