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Kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, 

na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji w ramach LSR operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

 

Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Wielkopolska    

z Wyobraźnią" 

Kryteria ogólne 

− Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju? 

− czy wniosek złożono na obowiązującym formularzu? 

− czy do wniosku załączono wszystkie dokumenty niezbędne do wyboru operacji, zgodnie      

z wykazem podanym w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc za 

pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"? 

− czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

− czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

− czy operacja jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia planowanego w ramach LSR? 

 

Kryteria szczegółowe 

Kryteria stosujące się do operacji, których zakres i charakter odpowiada działaniu 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

−  czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR? 

− czy wnioskowana kwota dotacji odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach 

danego działania? 
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Kryteria wybory operacji 

W odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będą następujące kryteria oceny: 

 

Inwestujemy w nasze firmy. 

1. Innowacyjność projektu: 

- projekt jest innowacyjny w skali LGD – 10 pkt, 

 

2. Kolejny projekt składany przez wnioskodawcę: 

- pierwszy projekt – 10 pkt, 

- drugi i kolejne projekty – 0 pkt. 

 

3. Projekt bazuje na zasobach lokalnych: 

- projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych lub dotyczy produkcji i promocji 

produktów lokalnych – 10 pkt, 

 

4. Projekt dotyczy firmy nowoutworzonej: 

- do 1. roku działalności - 10 pkt, 

- powyżej 1. roku działalności – 0 pkt. 

 

5. Udział w szkoleniach: 

- wnioskodawca brał udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez LGD – 10 pkt. 

 

6. Projekt zakłada informatyzację firmy: 

- zakres rzeczowo-finansowy projektu zakłada zakup sprzętu i oprogramowania 

komputerowego – 10 pkt. 


