Załącznik do uchwały Zarządu nr 34/2018 z dnia 23.08.2018 r.

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości

Maksymalna liczba punktów - 51
Minimalna wymagana liczba punktów – 37

Lp. Nazwa kryterium

Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący
wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje
dodatkowe

Punktacja

LGD preferuje wnioskodawców, którzy w założeniach dotyczących
funkcjonowania inkubatora zadeklarują, iż ich oferta będzie skierowana do
mieszkańców całego obszaru objętego LSR.
1.

2.

Zasięg projektu

Doświadczenie Wnioskodawcy

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentu –oświadczenia
załączonego do wniosku o przyznanie pomocy (wzór udostępniony przez LGD)
oraz treści wniosku o przyznanie pomocy.

LGD preferuje wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji
projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Wnioskodawcy wykazujący się doświadczeniem dają większe gwarancje
prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia założonych celów i wskaźników
LSR w zakresie przedsięwzięcia 1.2.1.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o dokumenty poświadczające
realizację i rozliczenie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków
UE np. umowa wraz z dokumentem potwierdzającym rozliczenie projektu
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5 pkt. – zasięg całego obszaru LSR
0 pkt. – zasięg mniejszy niż cały obszar LSR

7 pkt. - wnioskodawca realizował minimum 2 projekty
inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w ramach
RPO.
5 pkt. – wnioskodawca realizował 1 projekt inwestycyjny
współfinansowany ze środków UE
0 pkt. – wnioskodawca nie realizował projektów
inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE

LGD preferuje Projekty zakładające wsparcie w inkubatorze przedsiębiorstw,
których właścicielami są osoby z grup de faworyzowanych określone w LSR tj.:

3.

Wsparcie przedsiębiorstw, których
właścicielami są osoby z grup de
faworyzowanych określone w LSR

1) kobiety;
2) osoby młode do 40 r. ż.;
3) osoby powyżej 50 r. ż.;
4) osoby niepełnosprawne (osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentu –oświadczenia
załączonego do wniosku o przyznanie pomocy (wzór udostępniony przez LGD)
oraz treści wniosku o przyznanie pomocy.
Wskaźnik liczby wspartych podmiotów, których właścicielami są osoby z grup de
faworyzowanych musi zostać osiągnięty w okresie trwałości projektu.

10 pkt. - Projekt zakłada wsparcie w inkubatorze
przedsiębiorczości powyżej 20 przedsiębiorstw, których
właścicielami są osoby z grup de faworyzowanych
określonych w LSR
7 pkt. - Projekt zakłada wsparcie w inkubatorze
przedsiębiorczości od 16-20 przedsiębiorstw, których
właścicielami są osoby z grup de faworyzowanych
określonych w LSR

0 pkt. – Projekt zakłada wsparcie w inkubatorze
przedsiębiorczości do 15 przedsiębiorstw, których
właścicielami są osoby z grup de faworyzowanych
określonych w LSR

LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym.
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Innowacyjność

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu
lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach
z otoczeniem minimum w skali obszaru objętego LSR.

5 pkt. – operacja jest innowacyjna
0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu .

5.

6.

Dostęp dla osób z
niepełnosprawnością

Wkład własny

LGD preferuje Projekty, z których treści oraz dokumentacji technicznej wynika, iż
obiekt inkubatora zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełno
sprawnościami ( np. winda, podjazd, oznaczenia dla osób niewidomych).
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku ora załączniki.

LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego jest wyższy niż
wymagany. Poziom wkładu własnego liczony od kosztów kwalifikowalnych
operacji.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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7 pkt. – obiekt inkubatora zostanie dostosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
0 pkt. - obiekt inkubatora nie zostanie dostosowany do
potrzeb osób z niepełno sprawnościami

5 pkt. - operacja zakłada udział wkładu własnego na
poziomie wyższym niż wymagane minimum powyżej 10 %

3 pkt. - operacja zakłada udział wkładu własnego na
poziomie wyższym niż wymagane minimum od 5 do 10 %
włącznie

0 pkt. – operacja zakłada udział wkładu własnego na
poziomie wyższym niż wymagane minimum poniżej 5 % lub
zakłada minimalny wkład własny

7.

8.

Wsparcie podmiotów ekonomii
społecznej

Wpływ realizacji operacji na
promocję LSR i LGD

LGD preferuje operacje zakładające świadczenie usług wspierających w sposób
stały podmioty ekonomii społecznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentu –oświadczenia
załączonego do wniosku o przyznanie pomocy, (wzór udostępniony przez LGD)
oraz treści wniosku o przyznanie pomocy.

LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu do promocji LSR i
LGD.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy
Tablica informacyjna zgodna z wymogami księgi wizualizacji w RPO.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentu –oświadczenia
załączonego do wniosku o przyznanie pomocy, (wzór udostępniony przez LGD)
oraz treści wniosku o przyznanie pomocy.

5 pkt. - Wnioskodawca będzie świadczył usługi wspierające
w sposób stały sektor ekonomii społecznej
0 pkt. – Wnioskodawca nie będzie świadczył usług
wspierających w sposób stały sektor ekonomii społecznej

3 pkt. – promocja poprzez oznaczenie miejsca realizacji
operacji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w
ramach LSR i udziale LGD z zastosowaniem logotypu LGD
(wymiary tablicy minimum 100x70 cm)
1 pkt. - promocja na stronie www wnioskodawcy na temat
realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD z
zastosowaniem logotypu LGD
0 pkt. - operacja nie zakłada promocji LSR i LGD
Maksymalna liczba punktów – 4 pkt.

9.

Doradztwo LGD

LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa biura LGD na etapie
przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacja (w Biurze LGD) z
pracownikami Biura LGD wypełnionego wniosku daje możliwość uniknięcia
błędów i braków powodujących ryzyko odrzucenia wniosku z przyczyn
formalnych.
Dokumentacja z biura LGD (np. lista wnioskodawców którym udzielono
doradztwa w ramach odpowiedniego konkursu, karta doradztwa podpisana przez
Wnioskodawcę lub pełnomocnika/osobę upoważnioną)

Procedura ustalania bądź zmiany kryteriów
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3 pkt. – wnioskodawca lub pełnomocnik/osoba
upoważniona osobiście skonsultował wypełniony wniosek z
pracownikami Biura LGD

0 pkt. -– wnioskodawca lub pełnomocnik/osoba
upoważniona nie skonsultował wypełnionego wniosku z
pracownikami Biura LGD

Lokalne kryteria wyboru zostały opracowane w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, a ich ostateczny kształt został zatwierdzony przez Walne Zebranie
Członków LGD. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru została sformułowana już na etapie opracowania LSR, również w ramach konsultacji
społecznych. Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany kryteriów mogą być spowodowane :
1. zmianą przepisów prawa, które w znacznym stopniu rzutują na lokalne kryteria wyboru.
2. zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy SWOT do której kryteria są adekwatne,
3. trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez członków Rady lub Zarząd LGD (na podstawie obserwowanych trudności w procesie wyboru operacji)
4. korektą błędów/oczywistych omyłek/niezgodności z przepisami prawa
5. potrzebą usprawnienia procesu oceny i wyboru operacji zgłoszoną przez Zarząd lub Radę wynikającą
z m.in. z trudności wyegzekwowania spełniania warunków kryterium, doświadczeń innych LGD, obserwacji i analizy dokonywanej przez pracowników biura na
podstawie pracy z przyszłymi Beneficjentami podczas szkoleń i doradztwa.
Propozycje nowych kryteriów opracowanych przez Zarząd lub Radę zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD wraz z formularzem uwag, gdzie prze 7 dni
od dnia publikacji społeczność lokalna będzie miała możliwość wnoszenia uwag do dokumentu. Po konsultacjach zmienione kryteria Zarząd przedkłada Samorządowi
Województwa (SW) odpowiedzialnemu za wdrażanie instrumentu RLKS. Pisemna akceptacja SW będzie skutkowała wprowadzeniem nowych kryteriów oraz zmianami
dokumentacji procedury wyboru operacji wdrażanych w ramach LSR, które zostaną zatwierdzone uchwałą Zarządu.

6. Na wniosek obywatelski minimum 150 przedstwiecieli sektorów LGD (gospodarczy, społeczny, publiczny, mieszkańcy) podpisujących się pod wnioskiem

o wprowadzenia zmian w kryteriach wyboru operacji, który składany jest bezpośrednio do Zarządu stowarzyszenia. Zarząd nie później niż w ciągu 2 tygodni od
otrzymania wniosku powołuje zespół partycypacyjny, który zajmie się opracowaniem zmian w konsultacji z SW. W ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia propozycji zmian
Zarząd podda propozycję zmian wynikających z inicjatywy społecznej pod konsultacje społeczne na stronie internetowej LGD. Uwagi z konsultacji po pozytywnym
rozpatrzeniu przez zespół partycypacyjny zostaną uwzględnione w dokumencie. Na posiedzeniu Zarząd podejmowana jest w tej sprawie uchwała.

4

