Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze
Kryteria wyboru grantobiorców
Kryterium

Opis

Operacja wpływa
na rozwój
kompetencji
i aktywności
mieszkańców

Preferowane są operacje, które dążą do
podniesienia kwalifikacji, kompetencji i
umiejętności mieszkańców oraz wzrostu
ich aktywności

Operacja
oddziaływuje na
grupy
defaworyzowane
(w przypadku
spełnienia więcej
niż jednego
kryterium,
punkty się
sumuje)

Wnioskodawca jest przedstawicielem
grupy defaworyzowanej lub operacja
przewiduje zatrudnienie osoby/osób,
które należą do grup defowaryzowanych
ze względu na utrudniony dostęp do
rynku pracy , zdefiniowanych w LSR jako
(osoby niepełnosprawne, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby
długotrwale bezrobotne w wieku do 25
lat, długotrwale bezrobotni powyżej 50
roku życia).

Punktacja
0-5

Liczba
punktów

Punkty
Rozwój kompetencji
3 pkt. – tak
0 pkt. – nie
Rozwój aktywności
2 pkt. – tak
0 pkt. – nie

0-5

Bezrobotni:
1 pkt. – młodzi do 25
lat
1 pkt. – długotrwale
bezrobotni
1 pkt. – w wieku 50+
0 pkt. – osoba
niezarejestrowana w
PUP
Niepełnosprawni:
2 pkt. – tak
0 pkt. – nie

Wnioskowana
kwota nie
przekracza 25
tyś.

Preferowane będą projekty z mniejszym
dofinansowaniem. Im mniejsza kwota
dofinansowania tym wnioskodawca
otrzyma więcej punktów. Dzięki takiemu
podejściu więcej podmiotów będzie
mogło otrzymać pomoc.

0-2

2 pkt. – tak
0 pkt. – nie

Operacja ma
charakter
innowacyjny

Operacja ma charakter innowacyjny
zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez
społeczność na lata 2016-2022.

0-2

2 pkt. – tak
0 pkt. – nie

Zasięg
oddziaływania
operacji

Preferuje się operacje mające wpływ na
jak największy obszar LGD.

0-3

3 pkt. – cały obszar
LGD
2 pkt. – gmina
1 pkt. – miejscowość

Wysokość wkładu
własnego
(kryterium nie
ma zastosowania
do projektów
składanych przez
JST)

W ramach kryterium wskazano 3
przedziały i ustalono dla danego
przedziału wartości punktowe, które
będą oceniane na podstawie wniosku lub
załączników. Preferowani będą
wnioskodawcy gwarantujący wyższy
poziom wkładu własnego.

0-2

2 pkt. – od 30,01%
wkładu własnego
1 pkt. – od 15,0130% wkładu
własnego
0 pkt. – do 15 %
wkładu własnego

Wnioskodawca
korzystał z
doradztwa w
biurze LGD

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w
biurze LGD na etapie trwania naboru.

0–1

1 pkt. – operacja
była konsultowana

Wnioskodawca
złożył
kompletne
dokumenty

Wnioskodawca złożył kompletny wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami (m.in.
projekty budowlane, kosztorysy, zgody,
pozwolenia, opinie itd.)

0 pkt. – operacja
nie była
konsultowana
0–1

1 pkt. – tak

0 pkt. – nie

Maksymalna
liczba punktów
do zdobycia

21 pkt.

Minimalna liczba,
która kwalifikuje
wniosek do
dofinansowania

6 pkt.
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