Załącznik 7
Grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w jej ramach wraz z opisem planowanego wsparcia

Lp.

Grupa defaworyzowana, która
uzyska wsparcie w ramach LSR
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Absolwenci szkół (osoby do 35 roku
życia)
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Osoby długotrwale bezrobotne

Opis planowanego wsparcia

3
Wsparcie grupy defaworyzowanej odbywać się będzie w ramach celu ogólnego 3.0 Wsparcie w
rozwijaniu lokalnej przedsiębiorczości na terenie LGD, cel szczegółowy 3.1 Wspieranie tworzenia
nowych miejsc pracy oraz promowanie ekonomii społecznej na terenie LGD przedsięwzięcie 3.1.1
Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej lub tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.
Przedsięwzięcie to zakłada jako grupe docelową - Mieszkańcy z obszaru LGD, osoby bezrobotne z
terenu LGD, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów i osób do 35 roku życia. W przypadku
złożenia wniosku przez przedstawiciela grupy defaworyzowanej czyli absolwenta bądź mieszkańca do
35 roku życia podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru jego wniosek będzie preferowany.
Zapewnia to kryterium "Poziom rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych" w ramach,
którego można otrzymać 0 pkt. – w przypadku gdy projekt nie wpływa na rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów grup defaworyzowanych, 1 pkt. – w przypadku gdy - projekt pośrednio
wpływa na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych, 2 pkt. – w przypadku gdy projekt bezpośrednio
wpływa na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych.

Wsparcie przedmiotowej grupy odbywać się będzie w ramach celu ogólnego 3.0 Wsparcie w
rozwijaniu lokalnej przedsiębiorczości na terenie LGD, cel szczegółowy 3.1 Wspieranie tworzenia
nowych miejsc pracy oraz promowanie ekonomii społecznej na terenie LGD przedsięwzięcie 3.1.1
Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej lub tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz
przedsięwzięcia 3.1.2 Programy wsparcia na rozwój istniejących firm. Przedsięwzięcia te zakładają
rozwój przedsiębiorczości. W przypadku przedsięwzięcia 3.1.1. złożenie wniosku przez
przedstawiciela grupy defaworyzowanej czyli osobę długotrwale bezrobotną zepewni mu uzyskanie
preferencyjnej puli punktów podczas oceny według lokalnych kryteriów rozwoju. Zapewnia to kryterium
"Poziom rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych" w ramach, którego można otrzymać 0
pkt. – w przypadku gdy projekt nie wpływa na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grup
defaworyzowanych, 1 pkt. – w przypadku gdy - projekt pośrednio wpływa na poprawę sytuacji grup
defaworyzowanych, 2 pkt. – w przypadku gdy projekt bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji grup
defaworyzowanych. W przypadku złożenia wniosku w ramach przedsięwzięcia 3.1.2 Programy
wsparcia na rozwój istniejących firm będą preferowane wnioski które zakładają zatrudnienie osób
długotrwale bezrobotnych. Odbywać się to będzie w sposób analogiczny do opisanego powyżej czyli
na podstawie kryterium "Poziom rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych".
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Osoby w wieku 45+

Wsparcie przedmiotowej grupy odbywać się będzie w ramach celu ogólnego 3.0 Wsparcie w
rozwijaniu lokalnej przedsiębiorczości na terenie LGD, cel szczegółowy 3.1 Wspieranie tworzenia
nowych miejsc pracy oraz promowanie ekonomii społecznej na terenie LGD przedsięwzięcie 3.1.1
Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej lub tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz
przedsięwzięcia 3.1.2 Programy wsparcia na rozwój istniejących firm. Przedsięwzięcia te zakładają
rozwój przedsiębiorczości. W przypadku przedsięwzięcia 3.1.1. złożenie wniosku przez
przedstawiciela grupy defaworyzowanej czyli osobę w wieku 45+ zepewni mu uzyskanie
preferencyjnej puli punktów podczas oceny według lokalnych kryteriów rozwoju. Zapewnia to kryterium
"Poziom rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych" w ramach, którego można otrzymać 0
pkt. – w przypadku gdy projekt nie wpływa na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grup
defaworyzowanych, 1 pkt. – w przypadku gdy - projekt pośrednio wpływa na poprawę sytuacji grup
defaworyzowanych, 2 pkt. – w przypadku gdy projekt bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji grup
defaworyzowanych. W przypadku złożenia wniosku w ramach przedsięwzięcia 3.1.2 Programy
wsparcia na rozwój istniejących firm będą preferowane wnioski które zakładają zatrudnienie osób w
wieku 45+. Odbywać się to będzie w sposób analogiczny do opisanego powyżej czyli na podstawie
kryterium "Poziom rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych". Drugi wariant przewidziany
jest dla osób mających obawy w podejmowaniu samozatrudnienia.

Za grupę szczególnie istotną w kontekście realizacji LSR uznano także mieszkańców obszarów
wiejskich. Problemy tej grupy są związane z brakiem zaspokojenia potrzeb dostępu do infrastruktury
społecznej oraz oferty rekreacyjno-kulturalnej. Dlatego w ramach lokalnych kryteriów wyboru
przewidziano dwa kryteria premiujące tą grupę. Pierwsze "Poziom rozwiązywania problemów grup
defaworyzowanych" w ramach, którego można otrzymać 0 pkt. – w przypadku gdy projekt nie wpływa
na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grup defaworyzowanych, 1 pkt. – w przypadku gdy projekt pośrednio wpływa na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych, 2 pkt. – w przypadku gdy
projekt bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych. Drugie Obszar realizacji
projektu. Preferuje się projekty realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców. Wnioski
otrzymają 0 pkt. – jeżeli projekt zakłada realizację w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców lub
Mieszkańcy obszarów wiejskich poniżej
1 pkt. - jeżeli projekt zakłada realizację w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców. Kryteria te
5 tys. Mieszkańców
odnoszą się do wszystkich celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć. Ponadto aby
dokładnie zdiagnozować ofertę skierowaną do mieszkańców obszarów wiejskich w ramach celu
ogólnego 1.0 Budowa atrakcyjnej oferty czasu wolnego dostosowanej do potrzeb mieszkańców i
turystów, przyczyniającej się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy cel szczegółowy 1.2.
Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej uwzgledniającej potrzeby i oczekiwania różnych grup
wiekowych (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów) 1.2.1 Poprawa identyfikacji
potrzeb mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej w zależności o wieku i aktywności zawodowej
przewidziano realizacje projektów grantowych zmierzających do przeprowadzenia partycypacyjnych
diagnoz zapotrzebowania na ofertę kulturalną.
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