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Wysokość
dotacji

Wielkość
wnioskodawcy
– średnioroczny
poziom
zatrudnienia
wynikający z
deklaracji ZUS

Premiowanie
nowych
wnioskodawców

Kwalifikacje
wnioskodawcy
SUMA
MINIMUM PUNKTOWE

0 pkt albo 5 pkt

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stowarzyszenie Puszcza Notecka
Biuro stowarzyszenia:
ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód
WWW.PUSZCZANOTECKA.ORG
TELEFON: 506 087 607

0 pkt – wnioskodawca ubiega się o wsparcie powyżej 150.000 zł
3 pkt - wnioskodawca ubiega się o wsparcie powyżej 80.000 zł, ale do 150 000
5 pkt - wnioskodawca ubiega się o wsparcie do 80.000 zł
0 pkt lub 1 lub 3 lub 5 pkt
5 pkt – poziom zatrudnienia wnioskodawcy we wszystkich powiązanych
przedsiębiorstwach (przez powiązanie rozumie się jakikolwiek udział własnościowy)
wynosi maksymalnie 1 pełen etat i wnioskodawca dołącza do wniosku dokumenty
potwierdzające ten stan dla wszystkich powiązanych przedsiębiorstw
3 pkt – poziom zatrudnienia wnioskodawcy we wszystkich powiązanych
przedsiębiorstwach (przez powiązanie rozumie się jakikolwiek udział własnościowy)
wynosi więcej niż 1 pełen etat, ale mniej niż 4 pełne etaty i wnioskodawca dołącza do
wniosku dokumenty potwierdzające ten stan dla wszystkich powiązanych przedsiębiorstw
1 pkt – poziom zatrudnienia wnioskodawcy we wszystkich powiązanych
przedsiębiorstwach (przez powiązanie rozumie się jakikolwiek udział własnościowy)
wynosi więcej niż 4 pełne etaty, ale mniej niż 10 pełnych etatów i wnioskodawca dołącza
do wniosku dokumenty potwierdzające ten stan dla wszystkich powiązanych
przedsiębiorstw
0 pkt - poziom zatrudnienia wnioskodawcy we wszystkich powiązanych
przedsiębiorstwach (przez powiązanie rozumie się jakikolwiek udział własnościowy)
wynosi więcej niż 10 pełnych etatów lub nie dołącza do wniosku dokumentów
potwierdzających niższy poziom zatrudnienia
0 lub 3 pkt
3 pkt – wnioskodawca nie składał do LGD PN wniosku o dofinansowanie w przeszłości lub
też jego wniosek nie zmieścił się w limicie środków oraz jego siedziba od co najmniej 12
miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku mieści się na obszarze LGD
0 pkt – wnioskodawcą jest podmiot, który został wskazany do dofinansowania w
przeszłości i mieścił się w limicie środków lub też jego siedziba mieści się na obszarze LGD
krócej niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku lub też wnioskodawca nie załącza do
wniosku zaświadczenia potwierdzającego spełnienie kryterium.
Nie dotyczy
60 pkt
30 pkt

Godziny przyjmowania stron - od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 14.00

Doradztwo możliwe po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym
L.p.

Kryterium oceny

1

Wnioskodawca
zdeklarował wyższy
wkład własny niż
przewiduje to
ogłoszenie
o naborze

2

(punkty nie sumują
się)
Deklarowany przez
wnioskodawcę
poziom zatrudnienia
w odniesieniu do
wymagań PROW
2014-20
(na okres wskazany
w rozporządzeniu)

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
P I - Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych
Projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD
0 pkt albo 2 pkt albo 4 pkt
0 pkt – wnioskodawca nie wskazał we wniosku wyższego wkładu własnego niż
przewiduje ogłoszenie o naborze
2 pkt – wnioskodawca wskazał we wniosku wyższy wkład własny (tj. niższy
% dofinansowania) o co najmniej 5%, ale mniej niż 10% niż przewiduje ogłoszenie
o naborze
4 pkt - wnioskodawca wskazał we wniosku wyższy wkład własny (tj. niższy
% dofinansowania) o co najmniej 10% niż przewiduje ogłoszenie o naborze
0 pkt albo 3 pkt albo 5 pkt
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada we wniosku stworzenia pełnego etatu
3 pkt - wnioskodawca zakłada we wniosku stworzenie 1 pełnego etatu (na okres
wskazany w rozporządzeniu) oraz wskazuje dokumenty na podstawie, których
udowodni deklarowane zwiększenie zatrudnienia.
5 pkt – wnioskodawca zakłada we wniosku stworzenie 2 lub więcej pełnych etatów
(na okres wskazany w rozporządzeniu) oraz wskazuje dokumenty na podstawie,
których udowodni deklarowane zwiększenie zatrudnienia.

(punkty nie sumują
się)
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3

4

5

6

Wnioskodawca
należy do grupy
osób
defaworyzowan
ych lub projekt
wpływa
na grupy
defaworyzowan
e wskazane
w LSR
(punkty nie
sumują się)
Projekt jest
realizowany
w miejscowości
ach
zamieszkałych
przez mniej niż
5 tys.
mieszkańców
(całość projektu)
Projekt jest
innowacyjny

Realizacja
projektów
wpływających
na obszary
interwencji LSR

0 pkt albo 1 albo 3 albo 5 pkt

7

0 pkt – wnioskodawca nie wskazał do jakiej grupy osób defaworyzowanych należy i nie
zakłada wsparcia grup defaworyzowanych
1 pkt - wnioskodawca wskazał wsparcie grup defaworyzowanych w sposób inny niż
zatrudnienie tych grup, wyszczególnił grupy i przedstawił szczegółowe uzasadnienie.
3 pkt - wnioskodawca zakłada wsparcie grup defaworyzowanych poprzez zatrudnienie
osób z tych grup, wyszczególnił grupy i przedstawił szczegółowe uzasadnienie.
5 pkt – wnioskodawca wskazał do jakiej grupy osób defaworyzowanych należy oraz w
sytuacji kiedy przynależność do grupy nie wynika wprost z danych zawartych we wniosku
przedstawił szczegółowe uzasadnienie i dołączył dokumenty potwierdzające
przynależność do danej grupy.

Koszty projektu
są adekwatne
do zakładanych
działań
(punkty nie
sumują się)

8

Wnioskodawca
będzie
promował LGD

0 pkt albo 3 pkt
0 pkt - projekt lub jego część jest realizowana w miejscowościach powyżej 5 tys.
mieszkańców
3 pkt – całość projektu jest realizowana w miejscowościach zamieszkałych poniżej 5 tys.
Mieszkańców

9

Okres realizacji
operacji

0 pkt albo 3 pkt
10
0 pkt - wnioskodawca nie wskazał lub nie uzasadnił innowacyjności projektu w
odniesieniu do LSR - Rozdział VI.3. Innowacyjność, bądź też jego uzasadnienie jest
niezgodne ze stanem faktycznym
3 pkt – - wnioskodawca wskazał i uzasadnił innowacyjność projektu co najmniej w
odniesieniu do LSR - Rozdział VI.3. Innowacyjność
0 pkt albo 3 pkt
0 pkt – projekt nie dotyczy operacji, która wpływa na tematyczne obszary interwencji
poprzez wsparcie i promocję sektora turystyczno-rekreacyjnego lub rozwój usług oraz
poprawę dostępności usług, w szczególności dla osób w wieku poprodukcyjnym oraz osób
niepełnosprawnych
3 pkt – projekt dotyczy operacji, która wpływa na tematyczne obszary interwencji
poprzez wsparcie i promocję sektora turystyczno-rekreacyjnego lub rozwój usług oraz
poprawę dostępności usług, w szczególności dla osób w wieku poprodukcyjnym oraz osób
niepełnosprawnych, a wnioskodawca wskazał i uzasadnił wpływ na te obszary
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11.

Wsparcie grup
nieformalnych
Lokalny produkt
markowy
(punkty nie
sumują się)

0 pkt albo 2 pkt albo 4 pkt
0 pkt – koszty projektu nie są adekwatne do założonych działań, bądź ich wartość jest
nieracjonalna. Zostały założone koszty nie mające związku z realizowaną operacją
2 pkt – wnioskodawca przedstawia szczegółowe uzasadnienie kosztów poprzez
dołączenie co najmniej 2 ofert lub kosztorysu, ale nie dostarczył wymaganych przepisami
pozwoleń
4 pkt – założone koszty są adekwatne i racjonalne do zakładanych działań, wnioskodawca
je szczegółowo uzasadnia poprzez dołączenie co najmniej 2 ofert lub kosztorysu i
przedłożył pozwolenia jeśli operacja takich wymaga
0 pkt albo 5 pkt
0 pkt – wnioskodawca nie deklaruje, że będzie promował LGD na tablicy informacyjnej
5 pkt – wnioskodawca deklaruje, że będzie promował LGD poprzez zamieszczenie
logotypów oraz informacji „Operacja wskazana do dofinansowania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka” na tablicy informacyjnej oraz deklaruje inne
metody promocji LGD
0 pkt albo 5 pkt
0 pkt – wnioskodawca nie deklaruje realizacji projektu do 1 roku od podpisania umowy
poprzez złożenie stosownego oświadczania jako załącznika do wniosku
5 pkt – wnioskodawca deklaruje realizację projektu do 1 roku od podpisania umowy
poprzez złożenie stosownego oświadczania jako załącznika do wniosku
Nie dotyczy
0 pkt lub 3 pkt
W wyniku realizacji operacji wnioskodawca utworzy lub wesprze istniejący
produkt lokalny
Produkt lokalnyto wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy obszaru LGD
Puszcza Notecka. Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z
surowców lokalnych i przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny to także
produkt lub usługa, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity,
natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego.Punkty
otrzymuje operacja, która swoją podstawową działalność wiąże z produktem lokalnym, a
nie jest to dodatkowy element w ofercie.
0 pkt – operacja nie dotyczy produktu lokalnego
1 pkt – wnioskodawca wspomaga produkt lokalny i szczegółowo uzasadnia to we wniosku
3 pkt – wnioskodawca wytwarza produkt lokalny i szczegółowo uzasadnia to we wniosku
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