Spotkania informacyjno-konsultacyjne
w dn. 9-10.11.2016r.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”
Jest stowarzyszeniem w skład,
którego
wchodzą
4
gminy
członkowskie
z
powiatu
sieradzkiego i poddębickiego, a są
to: Burzenin, Pęczniew, Sieradz i
Warta.
Podstawowe dane:
Wielkość obszaru: 684 km2
Ilość mieszkańców: 32.456 osób
Liczba członków: 65

Cele ogólne i szczegółowe LSR

Cele ogólne

Cele szczegółowe

• Cel I: Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury.
• Cel II: Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz
obszaru LGD.
• Cel III: Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości w celu ograniczenia ubóstwa.
•Cel 1.1: Tworzenie infrastruktury drogowej, kulturalnej, rekreacyjnej i
turystycznej.
•Cel 1.2: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
•Cel 1.3: Wspieranie operacji mających pozytywny wpływ na ochronę
środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu.
•Cel 2.1: Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD.
•Cel 2.2: Integracja poprzez pobudzenie i angażowanie mieszkańców do
oddolnych inicjatyw lokalnych.
•Cel 2.3: Edukacja jako element budowania postaw proekologicznych.
•Cel 3.1: Rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej.
•Cel 3.2: Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju
przedsiębiorczości obszaru.

Zasady ogólne – Beneficjenci (1/2)
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w
przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej,
d)
miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku
gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą,
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub
jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

Zasady ogólne – Beneficjenci (2/2)
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

4) O pomoc może ubiegać się również:
a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej
obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza
realizować operację;
b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli
przynajmniej jedna z gmin wchodzących
w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

Zasady ogólne – Warunki przyznania pomocy (1/2)
Pomoc jest przyznawana jeżeli:
• został nadany numer identyfikacyjny (w przypadku działalności gospodarczej
w formie spółki, numer identyfikacyjny został nadany spółce),
• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych,
• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, złożenie wniosku o
płatność końcową nastąpi maksymalnie w terminie 2 lat od dnia zawarcia
umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,
• koszty inwestycyjne, realizowane są na obszarze wiejskim objętym LSR,
• inwestycja realizowana jest na nieruchomości będącej własnością lub
współwłasnością podmiotu lub posiada prawo do dysponowania tą
nieruchomością przez okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia
trwałości,

Zasady ogólne – Warunki przyznania pomocy (2/2)
• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie
z biznesplanem,
• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
• podmiot ten wykaże (nie stosuje się do podejmowania działalności
gospodarczej), że:
a) posiada odpowiednie doświadczenie, lub
b) posiada odpowiednie zasoby, lub
c) posiada odpowiednie kwalifikacje, lub
d) wykonuje odpowiednią działalność,
• została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
jeżeli jest wymagana,
• w przypadku realizacji operacji w formie spółki cywilnej ww. warunki muszą
spełniać wszyscy wspólnicy.

Budżet LGD w ramach LSR
Rozwój działalności gospodarczej;
900 000,00 zł

Podejmowanie działalności
gospodarczej z elementami
innowacyjnymi;
200 000,00 zł

Podejmowanie działalności
gospodarczej;
1400 000,00 zł

Projekty grantowe;
2200 000,00 zł

Projekty grantowe
Pomoc na projekt grantowy
Jest przyznawana, jeżeli:
1. wysokość każdego grantu, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys.
złotych
2. planowane jest wykonanie co najmniej dwóch zadań, a wartość każdego nie będzie
wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.
Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i
wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na
obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc na projekt grantowy jest wypłacana, jeżeli:
1. granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu, w
wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. zł na jednego
grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD
2. suma grantów JSFP w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty
środków przyznanych na ten projekt;

Projekty grantowe
– Lokalne Kryteria Wyboru (1/2)
LP.

KRYTERIA

1.

Wysokość wnioskowanej kwoty
pomocy.

2.

Konsultacje w Biurze LGD.

3.

4.

Fiszka projektowa.

Doświadczenie
Wnioskodawcy.

OCENA
5 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o co
najmniej 20%.
3 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o co
najmniej 15%.
2 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o co
najmniej 10%.
0 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest równy minimalnemu wymaganemu w rozporządzeniu.
Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie - karta
konsultacyjna):
5 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Wnioskodawca złożył fiszkę projektową w okresie wsparcia przygotowawczego:
10 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Doświadczenie wnioskodawcy:
3 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej trzy projekty oraz załączył dowód
przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
2 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej dwa projekty oraz załączył dowód
przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
1 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej jeden projekt oraz załączył dowód
przelewu płatności od instytucji wdrażającej.
0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania.

Projekty grantowe
– Lokalne Kryteria Wyboru (2/2)
5.

Realizacja wskaźników
przedsięwzięć LSR.

6.

Miejsce realizacji projektu.

7.

Innowacyjność projektu.

8.

Wsparcie grup
defaworzyzowanych.

9.

Zintegrowanie projektu.

Operacja realizuje wskazane w LSR wskaźniki produktu i rezultatu:
5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE
Miejsce realizacji operacji:
2 pkt. – Projekt realizowany w miejscowości do 5000 mieszkańców.
0 pkt. – Projekt realizowany w miejscowość powyżej 5000 mieszkańców.
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie obszaru LGD.
2 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie Gminy.
1 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie wnioskodawcy.
0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera elementów innowacyjnych.
Operacja jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych (długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne do 25 roku życia, bezrobotne powyżej 50
roku życia):
3pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Operacja zapewnia zintegrowanie projektu na poziomie:
4 pkt. – Podmiotów
3 pkt. – Zasobów
2pkt. – Celów
0 pkt. – Brak zintegrowania

Ocena i wybór projektów grantowych
Ogłoszenie o naborze na powierzenie grantu, zawierające opis zadań

Wybór grantobiorców, podjęcie uchwał, tworzenie list (w tym listy rezerwowej)
Podpisanie przez LGD umów warunkowych z grantobiorcami
Poinformowaniu grantobiorców o wyniku z informacją o warunku podpisania umowy
Złożenie przez LGD wopp na projekt grantowy
Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy LGD a SW
(Podpisanie umowy o powierzeniu grantów pomiędzy LGD a grantobiorcami)
Realizacji operacji przez grantobiorców
Złożenie przez grantobiorców wniosków o rozliczenie grantów do LGD.
Złożenie wop przez LGD do SW. Rozliczenie projektu grantowego

Projekty grantowe
– Wniosek o przyznanie pomocy

Podejmowanie działalności gospodarczej (1/4)
Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
-

-

nie
podlega
ubezpieczeniu
społecznemu
rolników
z
mocy
ustawy
i w pełnym zakresie (z wyłączeniem PKD- produkcja artykułów spożywczych lub produkcji
napojów),
w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności
gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie przez
2 lata od płatności końcowej, oraz:
-

-

zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wykonywania tej działalności i
podleganie tym ubezpieczeniom przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i jest to uzasadnione, zatrudnienie osoby na podstawie umowy
o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez 2 lata od dnia płatności
końcowej.

Podejmowanie działalności gospodarczej (2/4)
Planowane do poniesienia w ramach operacji koszty:
• mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych,
• nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części
dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem
wiejskim objętym LSR.
Biznesplan, jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji,
a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do
poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem
wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty,
jaką można przyznać na tę operację.

Podejmowanie działalności gospodarczej (3/4)
W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, w
wysokości 100 000zł z tym że:
1) pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest
wypłacana, jeżeli beneficjent:
a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,
b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, w
przypadku tzw. samozatrudnienia,
c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, jeśli są wymagane;
2) druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana,
jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Podejmowanie działalności gospodarczej (4/4)
Wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
Wniosek o płatność drugiej transzy - po spełnieniu warunków wypłaty drugiej
transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie
2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.
Działalność Gospodarcza może być podjęta przez:
- osoby bezrobotne,
- osoby zatrudnione na umowę o pracę z obowiązkiem płacenia podwójnego
ZUS (opłacenie od działalności składki zdrowotnej, emerytalno-rentowej i
wypadkowej)
- emeryci, którzy uzyskali powszechny wiek emerytalny ( nie ma limitu
uzyskiwania dochodów),
- emeryci na przedwczesnych emeryturach mają ograniczony próg uzyskiwania
dodatkowego dochodu.

Podejmowanie działalności gospodarczej
– Lokalne Kryteria wyboru
LP.

KRYTERIA

1.

Konsultacje
Biurze LGD.

2.

Fiszka
projektowa.

3.

Innowacyjność
projektu.

4.

Realizacja
wskaźników
przedsięwzięć
LSR.

5.

6.

PUNKTACJA
w

Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie - karta konsultacyjna):
5 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Wnioskodawca złożył fiszkę projektową w okresie wsparcia przygotowawczego:
10 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie obszaru LGD.
2 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie Gminy.
1 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie wnioskodawcy.
0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera elementów innowacyjnych.
Operacja realizuje wskazane w LSR wskaźniki produktu i rezultatu:
5 pkt. - Tak
0 pkt. - Nie

Operacja ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych - (długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne do 25 roku życia, bezrobotne
powyżej 50 roku życia):
Wsparcie grup
defaworzyzowany 3pkt. – Utworzonie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej
ch.
2 pkt. – Samozatrudnienie (dotyczy osoby z grupy defaworyzowanej)
0 pkt. – Operacja nie wspiera osób z grupy defaworyzowanej .
Operacja zapewnia zintegrowanie projektu na poziomie:
4 pkt. – Podmiotów
Zintegrowanie
3 pkt. – Zasobów
projektu.
2pkt. – Celów
0 pkt. – Brak zintegrowania

Rozwijanie działalności gospodarczej (1/2)
W przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej środki
finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w formie refundacji 70% kosztów
kwalifikowalnych netto nie więcej jednak niż 300 000zł.
1)

2)

Podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność;
operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i jest to uzasadnione, a osoba, dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone przez
3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Rozwijanie działalności gospodarczej (2/2)
3) podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od
dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej;
4) Podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą, pomoc jest
przyznawana, jeżeli prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo
- mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które:
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które:
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza
10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów
euro;

Rozwijanie działalności gospodarczej
– Wyłączenia ze wsparcia
Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca
przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w PKD jako:
- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
- górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo i
wydobywanie;
- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; produkcja
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych;
- produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
oraz motocykli;
- transport lotniczy i kolejowy; gospodarka magazynowa.

Rozwijanie działalności gospodarczej
– Koszty kwalifikowalne (1/2)
Są to koszty:
- ogólne (10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych),
- zakupu robót budowlanych lub usług,
- zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub znaków towarowych,
- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
- zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w
zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych
maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z
kierowcą , przy rozwoju działalności koszt max 30% wszystkich kosztów
inwestycyjnych.

Rozwijanie działalności gospodarczej
– Koszty kwalifikowalne (2/2)
-

zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5) i 6), w tym materiałów
(nie obrotowych),
- wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy,
związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty
ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku
z zatrudnieniem tych pracowników,
- podatku od towarów i usług (VAT).
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego.
Kosztami niekwalifikowalnymi są koszty inwestycji dotyczące liniowych
obiektów budowlanych w części zlokalizowanej poza obszarem wiejskim
objętym LSR.

Rozwijanie działalności gospodarczej
– Kwalifikowalność kosztów
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli
zostały:
1) poniesione:
- od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów
ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r.,
- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych (jeśli mają
zastosowanie), lub z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru
określonego w umowie,
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich
identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.

Rozwój działalności gospodarczej
– Lokalne Kryteria wyboru (1/2)
LP.

KRYTERIA

1.

Wysokość wnioskowanej kwoty
pomocy.

2.

Konsultacje w Biurze LGD.

3.

Fiszka projektowa.

4.

Doświadczenie
Wnioskodawcy.

5.

Innowacyjność projektu.

OCENA
5 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o co najmniej 20%.
3 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o co najmniej 15%.
2 pkt. - Projekt w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o co najmniej 10%.
0 pkt. – Projekt w którym wkład własny jest równy minimalnemu wymaganemu w rozporządzeniu.
Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie - karta konsultacyjna):
5 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
Wnioskodawca złożył fiszkę projektową w okresie wsparcia przygotowawczego:
10 pkt. – Tak
0 pkt. – Nie
3 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej trzy projekty oraz załączył dowód przelewu płatności od
instytucji wdrażającej.
2 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej dwa projekty oraz załączył dowód przelewu płatności od
instytucji wdrażającej.
1 pkt. – Wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej jeden projekt oraz załączył dowód przelewu płatności od
instytucji wdrażającej.
0 pkt. - Wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania.
Innowacyjność projektu (poziomy):
3 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie obszaru LGD.
2 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie Gminy.
1 pkt. - Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie wnioskodawcy.
0 pkt. – Przedsięwzięcie nie zawiera elementów innowacyjnych.

Rozwój działalności gospodarczej
– Lokalne Kryteria wyboru (2/2)
6.

Realizacja wskaźników przedsięwzięć
LSR.

7.

Miejsca pracy.

8.

Wsparcie grup defaworzyzowanych.

9.

Zintegrowanie projektu.

Operacja realizuje wskazane w LSR wskaźniki produktu i rezultatu:
5 pkt. - TAK
0 pkt. - NIE
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu:
5 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy
3 pkt. – Projekt zakłada utworzenie co najmniej dóch miejsc pracy.
0 pkt. – Projekt nie zakłada utworzenia miejsc pracy.
Operacja ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych (długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne do 25 roku życia, bezrobotne powyżej
50 roku życia):
3pkt. – Utworzonie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej
0 pkt. – Operacja nie wspiera osób z grupy defaworyzowanej .
Operacja zapewnia zintegrowanie projektu na poziomie:
4 pkt. – Podmiotów
3 pkt. – Zasobów
2pkt. – Celów
0 pkt. – Brak zintegrowania

Dziękujemy za uwagę 
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