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

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

1.

2.

*W szczególności:
-Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy
wraz z biznesplanem
- wymagane prawem pozwolenie na budowę
lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych
wraz z: oświadczeniem, że w terminie 21 dni
od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych, właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu – oryginał albo zaświadczeniem
wydanym przez właściwy organ, że nie
wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego
zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli
dotyczy)
- oraz inne obowiązkowe załączniki
wymagane dla Wnioskodawcy określone w
wykazie załączników we wniosku

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie miejsc pracy w
przeliczeniu na pełen etat
średniorocznie minimum
(1-2 pkt.-Podejmowanie działalności
gospodarczej lub 1-8 pkt. -Rozwój
działalności gospodarczej)

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

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

Liczba uzyskanych
punktów.

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 odbiorców
zewnętrznych (catering)
*Przez innowacyjność premiowaną w
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia
Biłgorajska” rozumie się wykorzystanie leśnej
i rolnej bazy surowcowej w innowacyjny, tzn.
inny niż dotychczas sposób oraz stworzenie
warunków do przetwarzania tych surowców
na obszarze Lokalnej Grupy Działania lub
wykorzystanie w celach produkcyjnych
innych niż dotychczas wykorzystywanych
przez wnioskodawcę surowców
występujących lokalnie
Innowacyjność dotyczy tylko działalności
produkcyjnej.

(0-8 pkt)
W ramach realizacji operacji
zaplanowano zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska i klimatu
(0-3 pkt)
5.

6.

*Punkty zostaną przyznane w sytuacji, kiedy
wnioskodawca wskaże i uzasadni w
biznesplanie w jaki sposób realizacja operacji
przyczyni się do poprawy stanu środowiska i
klimatu. Punkty będą mogły zostać
przyznane, jeżeli wnioskodawca wskaże i
uzasadni takie działania, które bezpośrednio
wynikają z realizowanej operacji lub są z nią
bezpośrednio powiązane, tzn. działania,
które nie byłyby podejmowane przez
wnioskodawcą, gdyby nie realizacji operacji.

Udział wkładu własnego w realizację
operacji, dotyczy kosztów
kwalifikowalnych operacji (wysokość
wkładu własnego w przypadku
podejmowania działalności

2 pkt – tak
0 pkt – nie

8 pkt.-tak
0 pkt.-nie

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%

gospodarczej liczona jest od
wartości premii)
(0-4 pkt)
Wzór do obliczania wkładu własnego
dla Rozwijania działalności
gospodarczej:
Wnioskowana kwota pomocy
Koszty kwalifikowalne operacji

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.

x100%

Poszczególne elementy biznesplanu
są racjonalne, realne i nie budzą
wątpliwości:
7.

8.

-cz. I - III Biznesplanu- 1 pkt.
- cz. IV – V Biznesplanu – 2 pkt.
- cz. VI - VIII Biznesplanu- 2 pkt
- cz. IX Biznesplanu- 3 pkt

(0-8 pkt)
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

8 pkt – tak
0 pkt – nie

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

* Wnioskodawca musi wpisać się na listę
doradztwa przypisaną do danego naboru

9

(0-3 pkt)
Firma lub osoba fizyczna prowadzi
działalność gospodarczą lub posiada
udokumentowane* miejsce
zamieszkania na obszarze LGD
przynajmniej 12 miesięcy przed datą
złożenia wniosku

8 pkt – tak
0 pkt - nie

*np. zaświadczenie o zameldowaniu, adres
zamieszkanie wskazany w dokumentacji
podatkowej

(0-8 pkt)
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

