Załącznik nr 4 c
do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020".

KARTA OCENY JAKOŚCIOWEJ (inkubatory)
Nr naboru:
Nr wniosku:
Wnioskodawca:
Tytuł operacji:
WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO)

KRYTERIUM

USZCZEGÓŁOWIENIE

MAX.
LICZBA
PKT.

1. TWORZENIE MIEJSC PRACY
max. 6 pkt

W wyniku realizacji projektu powstanie
więcej niż 1 miejsce pracy
(średniorocznie) [6 pkt.]
W wyniku realizacji operacji powstanie 1
miejsce pracy (średniorocznie) [3 pkt.]
W wyniku realizacji operacji nie
powstaną miejsca pracy [0 pkt.]

6

Miejsce pracy – samozatrudnienie lub zatrudnienie na
umowę o pracę/ spółdzielczą umowę o pracę na cały
etat – liczone średniorocznie źródło: wniosek o
dofinansowanie / biznesplan

2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
PRZEWIDUJE WSPARCIE GRUP
DEFAWORYZOWANYCH
max. 6pkt

W ramach działalności gospodarczej
zaplanowano utworzenie miejsca pracy
dla osób kwalifikujących się do grup
defaworyzowanych (1 lub więcej)
określonych w LSR [3 pkt.]
"Działalność gospodarcza odpowiada na
potrzeby grup defaworyzowanych z
obszaru LGD (dostosowanie
infrastruktury, zasady udostępniania
oferty osobom zaliczanym do grup
defaworyzowanych" [3 pkt.]
Działalność gospodarcza nie dotyczy
wsparcia grup defaworyzowanych [0 pkt.]

6

Grupy defaworyzowane - określone i szczegółowo
opisane w lokalnej strategii rozwoju źródło: wniosek o
dofinansowanie / biznesplan

3. ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI
INKUBATORA PRZETWÓRSTWA
LOKALNEGO
max. 3 pkt

Koncepcja działalności inkubatora
przetwórstwa lokalnego ma zasięg
ponadgminny [3 pkt.]
Koncepcja działalności inkubatora
przetwórstwa lokalnego wskazuje jego
lokalny charakter (obszar 1 gminy) [0

3

Treść wniosku o dofinansowanie / biznesplanu +
weryfikacja PKD dotowanej działalności (faktyczne
powiązanie branży z wykorzystaniem produktów
rolnych źródło: wniosek o dofinansowanie /
biznesplan, CEIDG

pkt.]

PRZYZNANA
LICZBA PKT.

UWAGI

4. ZAKRES USŁUG SWIADCZONYCH
PRZEZ INKUBATOR
max. 3 pkt

Tworzenie lub rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych będących przedsiębiorstwami
spożywczymi w których jest
wykonywana działalność w zakresie
produkcji, przetwarzania lub dystrybucji
żywności pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego lub wprowadzania tej
żywności na rynek, przy czym podstawą
działalności wykonywanej w tym
inkubatorze jest przetwarzanie żywności.
[3 pkt.]

Tworzenie lub rozwój inkubatorów w
kierunku innym niż przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi w
których jest wykonywana działalność w
zakresie produkcji, przetwarzania lub
dystrybucji żywności pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego lub
wprowadzania tej żywności na rynek,
przy czym podstawą działalności
wykonywanej w tym inkubatorze jest
przetwarzanie żywności [0 pkt.]
SUMA PUNKTÓW: max 18 pkt, min 8
pkt (40% pkt)
GRUPY DEFAWORYZOWANE na terenie działania LGD ZL, (str. 6 i str. 73 LSR), to:
1. Osoby długotrwale bezrobotne
2. Osoby niepełnosprawne
3. Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych
4. Kobiety bezrobotne
5. Osoby powyżej 50 roku życia
6. Młodzież
UWAGI/UZASADNIENIE
Imię i Nazwisko Członka Rady
Miejsce i data
Czytelny podpis
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Treść wniosku o dofinansowanie / biznesplanu +
załączniki do wniosku źródło: wniosek o
dofinansowanie / biznesplan

