Załącznik nr 1 do uchwały 7/2018 z dnia 16.05.2018r.

Zarząd LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”, występuje z wnioskiem do społeczności
obszaru LGD (Gmin Boguchwała, Lubenia, Świlcza) o zaopiniowanie zmian
polegających na zmianie zapisów załącznika nr 4 „Karta oceny operacji wg lokalnych
kryteriów wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej”, do Procedury wyboru i
oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów w zakresie kryterium 1
uzasadniającego realizację operacji w ramach LSR
Proponowane zmiany:
Formularz proponowanych zmian do załącznika nr 4 do Procedury wyboru i oceny operacji w
ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z
wzorami stosowanych dokumentów
Załącznik nr 4 do procedury wyboru i oceny operacji w
ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych
dokumentów- W karcie oceny operacji wg lokalnych
kryteriów wyboru-rozwijanie działalności gospodarczejkryterium nr 1 uzasadniające realizacje operacji w ramach
LSR
Obecny zapis:

Załącznik nr 4 do procedury wyboru i oceny operacji w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na
lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów-W
karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyborurozwijanie
działalności
gospodarczej-kryterium
nr
1
uzasadniające realizacje operacji w ramach LSR

Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1
miejsca pracy na każde rozpoczęte 100 000,00 zł. dotacji w
ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej na
terenie objętym LSR:
-1 miejsce pracy-10 pkt.
-2 miejsca pracy-15 pkt.
-3 miejsca pracy-20 pkt.
Nie- o pkt.

Operacja przyczynia się do powstanie co najmniej 1 miejsca
pracy w ramach dotychczas prowadzonej działalności
gospodarczej na terenie objętym LSR
Tak – 20 pkt
Nie - O pkt

Proponowany zapis:

Uzasadnienie zmiany zapisu:
Zmiana kryterium nr 1 uzasadniającego realizacje operacji w ramach LSR w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
podyktowana jest koniecznością wyrównania szans w trakcie oceny wniosków zarówno małych jak i dużych przedsiębiorców,
którzy składają wnioski o dotacje na rozwój swojej firmy. W związku z tym, że wypłacana pomoc ma formę refundacji, kryterium
w pierwotnym brzmieniu defaworyzuje podmioty których aktualne potrzeby oraz sytuacja finansowa uniemożliwia przygotowanie
projektu na tak wysokie kwoty, a co za tym idzie zatrudnią mniej osób, w porównaniu z dużymi firmami które mają wystarczającą
ilość środków finansowych ma pokrycie realizacji projektów na wyższe kwoty. Proponowana zmiana wyrówna szansę
wnioskodawcom aplikującym o mniejsze dofinansowanie i będą oceniane na równi z wnioskodawcami aplikującymi o wyższe
dotacje. Zmiana kryterium umożliwi większej liczbie podmiotów uzyskanie dofinansowania a w dalszej konsekwencji ich rozwój
i wpływ na wzrost konkurencyjności lokalnego rynku i zgodnie z założeniami LSR w takim samym stopniu przyczyni się do
wzrostu zatrudnienia na obszarze LGD. Ponadto nowe brzmienie kryterium umożliwi realizację założonych w strategii
wskaźników zarówno dotyczących utworzenia miejsc pracy jak i liczby operacji. Matryca logiczna dla celu ogólnego 1 zakłada w
ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości zrealizowanie 5 operacji które w
konsekwencji przyczynią się do realizacji celu szczegółowego 1.1 Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie
rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych w postaci utworzenie 9 miejsc pracy. Zgodnie z planem działania na realizację
przedsięwzięcia 1.1.1 przewidziano kwotę 900 000,00 zł. Obecne brzmienie kryterium może spowodować, że w ramach
powyższej kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia otworzone zostanie 9 miejsc pracy w ramach 3
operacji (po 300 000,00 zł) a nie zakładanych 5, co konsekwencji przyczyni się do nie osiągnięcia zakładanych w ramach
strategii wskaźników.
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 Opiniuję pozytywnie
 Opiniuję negatywnie
*Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną z odpowiedzi, w razie zaznaczenia odpowiedzi negatywnej
proszę o uzasadnienie swojego wyboru poniżej lub zgłoszenia innej propozycji.
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Metryczka:
Płeć:



Kobieta
Mężczyzna

Reprezentowany sektor:





Gospodarczy
Społeczny
Publiczny
Mieszkaniec

Gmina




Boguchwała
Lubenia
Świlcza

Wiek:






Poniżej 18 lat
Od 18 do 25 lat
Od 26 do 35 lat
Od 36 do 50 lat
Powyżej 50 lat

