Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/7/2019 Walnego Zebrania Członków LGD ,,Ziemia Biłgorajska” z dnia 26.06.2019 r.
Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dla operacji:
1. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.
2. Podejmowanie działalności gospodarczej

Wniosek nr
Złożony przez
Rodzaj operacji (zaznaczyć właściwe)
Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Podejmowanie działalności gospodarczej
L.p.

Nazwa kryterium

Uwagi

1.

Dokumentacja jest kompletna a
projekt jest gotowy do realizacji
(0-10 pkt)

10 pkt – dokumentacja jest kompletna a
projekt jest gotowy do realizacji
0 pkt – dokumentacja nie jest kompletna
projekt nie jest gotowy do realizacji

2.

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie miejsc pracy w
przeliczeniu na pełen etat
średniorocznie minimum
(1-9 pkt)

Rozwijanie działalności gospodarczej
Wnioskowana kwota pomocy od 201-300
tysięcy złotych – 2 miejsca pracy –
6 pkt
Wnioskowana kwota pomocy od 201-300
tysięcy złotych– 1 miejsce pracy –
3 pkt
Wnioskowana kwota pomocy od 101-200
tysięcy złotych – 1 miejsce pracy –
6 pkt
Wnioskowana kwota pomocy do 100 tysięcy
złotych - 1 miejsce pracy –
8 pkt
Podejmowanie działalności gospodarczej
2 pkt. – minimum 2 miejsce pracy w
przeliczeniu na pełen etat średniorocznie
1 pkt –1 miejsce pracy w przeliczeniu na
pełen etat średniorocznie

3.

4.

Czy wnioskodawca jest osobą z
grupy defaworyzowanej, lub w
przypadku spółek, udział w spółce
osoby z grupy defaworyzowanej
stanowi min. 50%
-osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby poniżej 35 roku życia
-kobiety
(0-2 pkt)
Operacja ma charakter innowacyjny
tj. polega na przetwarzaniu
lokalnych surowców z wyłączeniem
działalności typu: restauracja i inne
stałe placówki gastronomiczne,
ruchome placówki gastronomiczne,
pozostała usługowa działalność
gastronomiczna, przygotowywanie i
dostarczanie żywności dla

2 pkt – tak
0 pkt – nie

8 pkt.-tak
0 pkt.-nie

Liczba uzyskanych punktów.

odbiorców zewnętrznych (catering)
(0-8 pkt)

5.

Zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska i
klimatu
(0-3 pkt)

6.

Udział wkładu własnego w realizację
operacji (wysokość wkładu
własnego w przypadku
podejmowania działalności
gospodarczej liczona jest od
wartości premii)
(0-4 pkt)

7.

Biznesplan jest racjonalny, realny
oraz nie budzący wątpliwości
(0-8 pkt)

8.

9

Beneficjent korzystał z doradztwa (w
ramach konsultacji przedstawił co
najmniej główne założenia projektu
tj. cele, opis operacji, planowane
koszty/ konsultował wypełniony
wniosek) i/lub uczestniczył w
szkoleniu
(0-3 pkt)
Firma lub osoba fizyczna prowadzi
działalność gospodarczą lub
posiada miejsce zamieszkania na
obszarze LGD przynajmniej 12
miesięcy przed datą złożenia
wniosku
(0-8 pkt)

3 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie Środowiska i klimatu bezpośrednio
0 pkt – nie zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie Środowiska i klimatu
Rozwijanie działalności gospodarczej
4 pkt – jest większy niż 39%
0 pkt – wynosi nie więcej niż 39%
Podejmowanie działalności gospodarczej
4 pkt – jest równy lub większy niż 20 000 zł
1 pkt – jest równy lub większy niż 15 000 zł
0 pkt – jest mniejszy niż 15 000 zł.
8 pkt – tak
0 pkt – nie

3 pkt – korzystanie z doradztwa
1 pkt – uczestnictwo w szkoleniu
0 pkt – żadne z powyższych

8 pkt – tak
0 pkt - nie

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć wnioskodawca wynosi :
- Rozwijanie działalności gospodarczej
54 pkt
- Podejmowanie działalności gospodarczej 48 pkt
Wnioskodawca aby uzyskać dofinansowanie musi osiągnąć minimum:
- 15 pkt Rozwijanie działalności gospodarczej
- 9 pkt Podejmowanie działalności gospodarczej

