
                                                                                                                                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

załącznik nr 2 do ogłoszenia 

o naborze nr 1/2019/G 
 

Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji 

L.p KRYTERIA  

1 Wnioskowana kwota pomocy 

2 1. Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie- karta 

konsultacyjna) Nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji 

3 2. Wnioskodawca złożył fiszkę projektu przed ukazaniem się ogłoszenia o konkursie.  (potwierdzenie- 

fiszka projektowa) Nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji 

4 3. Doświadczenie wnioskodawcy w rozliczeniu dotacji  

4. Do wniosku wymagane będzie załączenie kopii dokumentu potwierdzającego pozytywne rozliczenie 

zrealizowanego projektu lub inne dokumenty potwierdzające otrzymanie dofinansowania 

5 Wysokość wkładu własnego. Uzasadnienie wnioskodawcy Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji 

6 Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi 

z miejscem zamieszkania- uzasadnienie wnioskodawcy Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji, punkt ten będzie oceniany na podstawie informacji zawartych we wniosku 

7 5. Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji, punkt ten będzie oceniany na podstawie informacji zawartych we wniosku 

8 Charakter projektu Nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji, punkt ten będzie oceniany 

na podstawie informacji zawartych we wniosku  

9 Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane- uzasadnienie wnioskodawcy 

(bezrobotne, osoby 55+, osoby do 34 r.ż., niepełnosprawne) Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji, punkt ten będzie oceniany na podstawie informacji zawartych we wniosku 

10 Zasięg oddziaływania operacji. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji, punkt ten będzie 

oceniany na podstawie informacji zawartych we wniosku 

11 Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy  

Aby uzyskać punkty na poziomie: 

4 pkt. – podmiotów, należy wykazać wspólne działania na rzecz realizacji projektu przynajmniej 

dwóch sektorów (za sektor należy rozumieć instytucje lub przedsiębiorstwa funkcjonujące w zakresie 

działalności publicznej - JST lub inne podmioty powiązane z JST, społecznej, gospodarczej)   

3 pkt. – zasobów, należy wykazać jednoczesne  wykorzystanie przynajmniej dwóch różnych zasobów: 

np. zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów lub elementów stanowiących dziedzictwo 

przyrodnicze, historyczne, kulturowe. 

2pkt. – celów, należy wykazać oddziaływanie przedsięwzięcia na inne cele określone w LSR 

0 pkt. – nie dotyczy 

12 Miejsce realizacji projektu. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji, punkt ten będzie 

oceniany na podstawie informacji zawartych we wniosku 

  

 


