Stowarzyszenia Lokaln

-

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

-

zatwierdzane przez

LSR.

p
stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR.
Za zebranie propozycji

biuro LGD.
a
- Gniazdo
ny
Walnego Zebrania
- Gniazdo

Lokalne kryteria wyboru:

nie

- Opis:

1.
karta konsultacyjna
2.

w biurze LGD.
- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja przewiduje zastosowanie
na
rzystywanie tych rzeczy

unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze.
3.
lub klimatu.
powinien

ska

kryterium. (

4. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu. Poprzez wskazane
.
5. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych - uzasadnienie
wnioskodawcy (osoby 50+, kobiety). Diagnoza lokalnych

integra
kobiety, populacja 50+.
na rynek pracy.
6.

.W
w odpowiedzi na realne potrzeby
-19
-

rolnych oraz wytwarzanie

.
(uzasadnienie wnioskodawcy w opisie operacji)
Minimalne wymagania
oraz
.
Uzyskanie minimum punktowego - 40%

Lokalne kryteria wyboru:

- Opis:

1. Wnioskowana kwota pomocy.
wnioskowanej kwocie dotacji przedstawionej we wniosku.
2.
karta konsultacyjna
3.

-

- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja przewiduje zastosowanie
na

unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze.
4.
lub klimatu.
powinien

ie zmianom klimatu. Wnioskodawca
(

wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub
5. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu.
zatrudnienia.
6. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych - uzasadnienie
wnioskodawcy (osoby 50+, kobiety). Diagnoza lokalnych

kobiety, populacja 50+.

7.

Minimalne wymagania
oraz
.
Uzyskanie minimum punktowego - 40%
Lokalne Kryteria Wyboru 1. Wnioskowana kwota pomocy.
wnioskowanej kwocie dotacji przedstawionej we wniosku.
2.
karta konsultacyjna

-

3.
realizacji

kryterium.
4.

- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja przewiduje zastosowanie
na

unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze.
5.
lub klimatu.
powinien
certyfikaty lub inne oficjalne

(

6.

nienia ich
- uzasadnienie wnioskodawcy.

zagospodarowania czasu wolnego.
7. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby (kulturowe, przyrodnicze, historyczne) oraz ma
.

8.

-

9. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych - uzasadnienie
wnioskodawcy (osoby 50+, kobiety).

.
realizacje
10. Operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej
owana w

11. Operacja zapewnia zintegrowanie - uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja zapewnia
zintegrowanie
Operacja zapewnia zintegrowanie
przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie

, tj. w ramach

12.

Minimalne wymagania
oraz
.
Uzyskanie minimum punktowego - 40%
tabelarycznej
Etap

Ustalenie
propozycji

Podmiot
odpowiedzialny
Pracownicy w
biurze LGD

Walne Zebranie

propozycji zmian
Biuro LGD

Przygotowanie pisma

Przekazanie
Podpisanie pisma

Wniosek nr:
.........
Nazwa operacji: .........................................................................................................................................
x-

Rozwijanie

- Operacje
- Projekty grantowe

PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

PUNKTACJA

projekt w biurze LGD przed
-

5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

karta konsultacyjna)

uzasadnienie wnioskodawcy

innowacyjne na poziomie:
3 pkt. - obszaru LGD
2 pkt. - gminy
1 pkt. - wnioskodawcy
0 pkt. - nie dotyczy

Realizacja operacji przewiduje

3 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

spalin)
6 pkt.
Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w wyniku realizacji
projektu

dodatkowo utworzone 2

3 pkt. dodatkowo utworzone 1
miejsce pracy
0 pkt. samozatrudnienie

Przyznana
ocena

skierowane jest na grupy
defaworyzowane. Kryterium

soby z grup
defaworyzowanych (osoby 50+,
kobiety)

3pkt. utworzone miejsce pracy
lub samozatrudnienie dla osoby
z grupy defaworyzowanej
0 pkt. utworzone miejsce
pracy lub samozatrudnienie dla
osoby spoza grupy
defaworyzowanej

10 pkt.

Operacja przewiduje
-

-

0 pkt.

MAKSYMALNA LICZBA

Data
..................................

30

..............................................................

- 12

.....................
Nazwa operacji: .........................................................................................................................................
x-

Rozwijanie

- Projekty grantowe

PROW

Lokalne kryteria oceny operacji
Wnioskowana kwota pomocy

projekt w biurze LGD przed

PUNKTACJA
4pkt. - do
3pkt. - 25 001
1 pkt. - 100 001 5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

Przyznana
ocena

karta konsultacyjna)

uzasadnienie wnioskodawcy

innowacyjne na poziomie:
3 pkt. - obszaru LGD
2 pkt. - gminy
1 pkt. - wnioskodawcy
0 pkt. - nie dotyczy

Realizacja operacji przewiduje

3 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

lub klimatu

spalin)
6 pkt.
utworzenie co najmniej trzech
Liczba nowych miejsc pracy
utworzonych w wyniku realizacji
projektu

skierowane jest na grupy
defaworyzowane. Kryterium

soby z grup
defaworyzowanych (osoby 50+,
kobiety)

3 pkt.
miejsc pracy
0 pkt.
utworzenie jednego miejsca
pracy
3pkt. utworzone miejsce pracy
lub samozatrudnienie dla osoby
z grupy defaworyzowanej
0 pkt. utworzone miejsce
pracy lub samozatrudnienie dla
osoby spoza grupy
defaworyzowanej
4 pkt. -

kwalifikowanych operacji (30%

0 pkt. MAKSYMALNA LICZBA

28

Data
..................................
minimalna liczba

..............................................................

11,2

.....................
Nazwa operacji: .........................................................................................................................................
-

Rozwijanie

x- Projekty grantowe

PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Wnioskowana kwota pomocy

projekt w biurze LGD przed
(potwierdzenie - karta
konsultacyjna)

PUNKTACJA
5 pkt.
3 pkt.
1 pkt.

do 50
50 001 100
100 001 -

5 pkt. TAK
0 pkt. NIE
4 pkt.

wnioskodawca

dwa projekty oraz

kodawcy w
rozliczeniu dotacji (w okresie od
2007)

rozliczenie dotacji.
2 pkt. wnioskodawca
najmniej jeden projekt oraz
ytywne
rozliczenie dotacji.
0 pkt. wnioskodawca nie
dofinansowania.

uzasadnienie wnioskodawcy

na poziomie:
3 pkt. - obszaru LGD
2 pkt. - gminy
1 pkt. - wnioskodawcy

Przyznana
ocena

0 pkt. - nie dotyczy
Realizacja operacji przewiduje

3 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE

spalin)
6 pkt. -

jego realizacji

zamieszkania
4 pkt. -

uzasadnienie wnioskodawcy

jego realizacji
realizacji projektu
2 pkt. -

akty
0 pkt

Operacja wykorzystuje lokalne
zasoby( kulturowe, przyrodnicze,
historyczne i turystyczne ) oraz

skierowane jest na grupy

projekt nie

5 pkt. TAK
0 pkt. NIE
3 pkt.
gmin
2 pkt.

operacja dotyczy kilku

1 pkt.

operacja dotyczy tylko

operacja dotyczy kilku

5 pkt. -TAK
0 pkt. - NIE

defaworyzowane. (osoby 50+,
kobiety)
Operacja z zakresu
infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej lub
5 pkt. TAK
0 pkt. NIE

Operacja zapewnia
zintegrowanie- uzasadnienie
wnioskodawcy

4 pkt.
3 pkt.
2 pkt.
0 pkt. nie dotyczy
4 pkt. lub
kwalifikowanych operacji
0 pkt. -

MAKSYMALNA LICZBA

52

PRZYZNANA SUMA

Data
..................................
*Minimalna

20,8

.............................................................

