Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż
LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
__________________________________________________________________________________________

Sztynwag, 31.08.2018 r.
LOKALNE KRYTERIA OCENY I WYBORU
OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH KONKURSU NR 4/2018

Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach Osi 7
RPO W K-P na lata 2014-2020 (OŚ 7) (dotacje)
Zakres tematyczny: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości
poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora przedsiębiorczości i
wsparcie usług świadczonych przez inkubator.
CEL OGÓLNY NR 1: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022
SZCZEGÓŁOWY 1.2: Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 : Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LP

Kryterium

Liczb
a pkt

1

PROMOCJA

6

W ramach projektu
zaplanowano działania
informujące o
dofinansowaniu ze środków
LSR.
Operacja zakłada promocję
LSR i LGD – 6 pkt.
Operacja nie zakłada
promocji LSR i LGD – 0 pkt.

lub 0

Sposób weryfikacji/ preferencje

Ocenie podlega czy Wnioskodawca zaplanował
zastosowanie następujące rozwiązanie z zakresu
promocji LSR i LGD:
- montaż tablicy informacyjno-promocyjnej - tablica
odpowiednio ologowana podstawowymi znakami:
logo programu regionalnego, logo Polski, logo
województwa, logo Unii Europejskiej z nazwą
programu EFRR oraz logo LGD "Vistula - Terra
Culmensis", zgodnie z parametrami podanymi w
aktualnej Karcie wizualizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Kujawsko
Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnej na stronie
www.mojregion.eu. (zakładka realizuję projekt).
Tablica powinna być wykonana z materiału trwałego,
typu: PCV, blacha, drewno oraz umieszczona w
miejscu inwestycji w ogólnodostępnym i widocznym

Źródło weryfikacji
Informacje zawarte
w Oświadczeniu o
rozpowszechnianiu
marki
LGD
–
dokument
dodatkowy LGD.

miejscu, np. na zewnątrz budynku, na drzwiach
wejściowych, na słupie. Należy szczegółowo opisać
rodzaj tablicy informacyjnej podając minimalne
parametry techniczne typu: minimalny rozmiar,
rodzaj materiału z jakiego zostanie wykonana tablica,
miejsce montażu, zarys treści tablicy itp.
Minimalne zapisy wymagane do umieszczenia na tablicy:
Projekt pn.: „……” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
Cel projektu: …
Kwota dofinansowania:…
Środki na realizację operacji pozyskano za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra
Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

doprecyzować
tytuł
projektu:
cel:
kwota
dofinansowania.
Tablicę należy zamontować w terminie do 3 miesięcy
od dnia podpisania umowy.

2

MIEJSCA PRACY

20

W ramach projektu zakłada
się utworzenie co najmniej 1
etatu średniorocznego na
okres min. 365 dni.

lub

1 etat średnioroczny oznacza
utworzenie miejsca pracy na
poziomie równym lub wyższym
1,0 etatowi.
Operacja zakłada utworzenie co
najmniej 1 etatu
średniorocznego na okres min.
365 dni – 20 pkt.
Operacja nie zakłada
utworzenia co najmniej 1 etatu
średniorocznego na okres min.
365 dni. - 0 pkt.

0

UZASADNIENIE WYBORU KRYTERIUM:
Preferowane są projekty promujące obszar
wdrażania LSR, w tym LGD. W tym celu należy
wskazać wykorzystanie logo LGD "Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój przez Tradycję" oraz logotypów
programu RPO W K-P wdrażającego program EFRR. .
Taka promocja przyczyni się do wzmocnienia
rozpoznawalności marki LGD oraz rozpowszechni
informacje nt. funduszy unijnych wdrażanych na
terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
Ocenie podlega czy w ramach utworzenia inkubatora
przedsiębiorczości planuje się stworzenie min. 1
etatu średniorocznego na okres min. 365 dni.
Uwaga: należy szczegółowo opisać jakiego rodzaju
będą to stanowiska i wskazać dla każdego stanowiska
wymiar etatu oraz okres jego obowiązywania.
UZASADNIENIE WYBORU KRYTERIUM:
Preferuje się projekty generujące nowe miejsca
pracy. Punkty przyznaje się za nowo utworzone
w wyniku realizacji operacji miejsca pracy
w przeliczeniu na etat średnioroczny.

Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie
oraz w załącznikach
do wniosku o
dofinansowanie.

3

DYSPONOWANIE
NIERUCHOMOŚCIĄ
Operacja obejmuje
adaptację pomieszczeń i
Wnioskodawca posiada
prawa do dysponowania
nieruchomością na
minimum 10 lat.

4

20
lub

Ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomością w której zamieszcza
zrealizować projekt.

Informacje zawarte
we wniosku o
dofinansowanie .

0

UZASADNIENIE WYBORU KRYTERIUM:

Należy przedłożyć:
Dokument
potwierdzający
prawo do
dysponowania
nieruchomościąWnioskodawca
przedkłada
oryginał, pracownik
Biura LGD dokonuje
kopii i potwierdza
za zgodność z
oryginałem.

Wnioskodawca posiada
prawa do dysponowania
nieruchomością na
minimum 10 lat – 20 pkt.

Preferuje się by operacja zakładała dostosowanie
pomieszczeń do potrzeb przyszłych beneficjentów.
Preferuje się by Wnioskodawca planujący remont
pomieszczeń na potrzeby utworzenia inkubatora
dysponował prawem do nieruchomości na minimum
10 lat. Dysponowanie nieruchomościom przez co
najmniej 10 lat daje stabilizację i podstawy do
działalności inkubatora przez znaczący okres czasu,
co będzie z korzyścią dla mieszkańców /
przedsiębiorców z obszaru LSR.

Wnioskodawca nie posiada
prawa do dysponowania
nieruchomością na
minimum 10 lat – 0 pkt.

Prawo do dysponowania nieruchomością, ze względu
na trwałość operacji i związanie z celem musi wynosi
min.10 lat. Termin ten liczony jest od dnia podpisania
umowy na realizację operacji.

WNIOSKODAWCĄ JEST JST 19 pkt.

UZASADNIENIE WYBORU KRYTERIUM:

Wnioskodawca jest inny niż
jst – 0 pkt.

19
Lub
0

JST – Jednostka Samorządu
Terytorialnego.

RAZEM

65

Realizacja zadań w zakresie tworzenia instytucji
wspierających przedsiębiorczość - inkubatorów przez
jst zapewni większą ich trwałość i dostępność dla
mieszkańców oraz istniejących firm. Jst posiadają
odpowiednie zaplecze finansowe niezbędne do
utrzymania i rozwoju utworzonych Inkubatorów; nie
działają dla osiągnięcia zysku.
LGD premiując tego rodzaju instytucje chce
realizować ideę współpracy międzysektorowej na
linii:
ngo (sektor społeczny) a jst (sektor publiczny).
W słabych stronach Analizy SWOT wykazano: zbyt
niski poziom współpracy międzysektorowej i dialogu
społecznego.
Wymagane minimum: 33

Informacje zawarte
we wniosku
o dofinansowanie.

