
Nabory w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
piątek, 30 maja 2014 08:58

Zarząd Województwa Łódzkiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań:

  

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  

Termin składania wniosków:

  

26 czerwca – 9 lipca 2014r.

  

Miejsce składania wniosków:

  

Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Wnioski należy składać w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

  

Limit dostępnych środków wynosi 100.003,00 zł

  

Dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” preferowane będą operacje w
wyniku których tworzone będą nowe miejsca pracy, szczególnie w branży turystycznej i
usługach.
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      Kryteria wyboru operacji:          1. Operacja  ma  wpływ  na  rozwój  przedsięwzięcia „W Dorzeczu Bzury i Neru -turystyczna  oaza  w  regionie  łódzkim”  lub  „Między beznadzieją a sukcesem”:           -  mały – 1 pkt.      -  średni –  2 pkt.      -  duży – 3 pkt.          -  Operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne lub kulturowe – 10 pkt.      -  Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów - 5 pkt.      -  Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:      3 i więcej miejsc pracy – 15 pkt.2 miejsca pracy – 10 pkt.1 miejsca pracy –  5 pkt.           -  Operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/ projektów zrealizowanychna obszarze działania LGD Fundacji “PRYM” – 10 pkt.       -  Operacja ma charakter proekologiczny, wykorzystuje alternatywne źródła energii – 5 pkt.      -  Operacja ma charakter innowacyjny:        -  brak innowacyjności – 0 pkt.      -  operacja jest innowacyjna w skali beneficjenta – 1 pkt.      -  operacja jest innowacyjna na terenie gminy, w której jest realizowana – 2 pkt.      -  operacja jest innowacyjna na obszarze LGD – 3 pkt.       Operacja musi uzyskać co najmniej 15 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.  W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o miejscu na liście operacji zadecyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w ramach oceny według kryterium innowacyjnegocharakteru operacji. W sytuacji, kiedy powyższe kryterium nie zróżnicuje odpowiednio operacji, o kolejnościoperacji zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrzeprzyjmowanych wniosków prowadzonych przez biuro LGD.  Obowiązkowo należy przedłożyć egzemplarz wniosku wraz z wszystkimi załącznikami  wwersji papierowej lub elektronicznej dla Fundacji „PRYM”.  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnychdokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibachoraz na stronach internetowych następujących instytucji:  Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”:  www.fundacjaprym.pl  w dziale „Pobierz wniosek o przyznanie pomocy”  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.prow.lodzkie.pl  Informacja udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM”   tel. 42 235 33 96/97, 664 450 260    Kryteria wyboru operacji:          1.   Operacja ma wpływ na rozwój przedsięwzięcia „W Dorzeczu Bzury i Neru - turystyczna oaza w regionie łódzkim” lub  „Między beznadzieją a sukcesem”:      mały – 1 pkt.  średni –  2 pkt.  duży – 3 pkt.    2. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne lub kulturowe – 10 pkt.    3. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów - 5 pkt.    4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:  3 i więcej miejsc pracy – 15 pkt.  2 miejsca pracy – 10 pkt.  1 miejsca pracy – 5 pkt.    5. Operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/ projektów zrealizowanych na obszarzedziałaniaLGDFundacji“PRYM”–10pkt.    6. Operacja ma charakter proekologiczny, wykorzystuje alternatywne źródła energii – 5 pkt.    7. Operacja ma charakter innowacyjny:  brak innowacyjności – 0 pkt.  operacja jest innowacyjna w skali beneficjenta – 1 pkt.  operacja jest innowacyjna na terenie gminy, w której jest realizowana – 2 pkt.  operacja jest innowacyjna na obszarze LGD – 3 pkt.     Operacja musi uzyskać co najmniej 15 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.    W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają tą samą liczbę punktów, to o miejscu na liście operacji zadecyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w ramach oceny według kryterium innowacyjnegocharakteru operacji. W sytuacji, kiedy powyższe kryterium nie zróżnicuje odpowiednio operacji, o kolejnościoperacji zadecyduje kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrzeprzyjmowanych wniosków prowadzonych przez biuro LGD.    Obowiązkowo należy przedłożyć egzemplarz wniosku wraz z wszystkimi załącznikami wwersji papierowej lub elektronicznej dla Fundacji „PRYM”.    Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnychdokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibachoraz na stronach internetowych następujących instytucji:  Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”:  www.fundacjaprym.pl  w dziale „Pobierz wniosek o przyznanie pomocy”  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.prow.lodzkie.pl  Informacja udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM”   tel. 42 235 33 96/97, 664 450 260  
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