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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze
…………………………………………………….
Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

…………………………………………………
Adres zamieszkania/siedziby/oddziału

…………………………..……………………
Tytuł operacji

UZASADNIENIE SPEŁNIENIA KRYTERIUM

Lp.

Kryterium

Definicja kryterium

1.

Wnioskowana kwota pomocy

Informacja nie wymaga objaśnień. Wysokość punktacji
odpowiada kwocie przedstawionej we wniosku.

2.

Wnioskodawca konsultował projekt
w biurze LGD przed złożeniem wniosku
(potwierdzenie - karta udzielonego
doradztwa)

Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem
wniosku na konkurs skonsultował poprawność
napisanego wniosku w biurze LGD.

3.

Wnioskodawca złożył arkusz pomysłu
lub złożono arkusz pomysłu na operację

4.

Intensywność pomocy

5.
6.

Operacja będzie realizowana
w miejscowości zamieszkanej przez
mniej nią 5 tys. mieszkańców
Realizacja projektu przyczyni

Wnioskodawca złożył arkusz pomysłu lub złożono arkusz
pomysłu na operację, który na etapie konsultacji
społecznych przyczynił się do ukierunkowania celów LSR.
Preferowanym w konkursie o wybór LSR jest stosowanie
kryterium preferującego niższą intensywność pomocy.
Preferowane będą operacje realizowane
w miejscowościach zamieszkanych przez mniej
niż 5 tys. mieszkańców.
Punktowane będą operacje, których realizacja przyczyni

Uzasadnienie spełnienia wybranego kryterium
/wypełnia wnioskodawca/
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się do pobudzenia aktywności
mieszkańców i wzmocnienia
ich więzi z miejscem zamieszkania

7.

8.

Operacja zapewnia zintegrowanie

Operacja uwzględnia wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii (OZE)

…………………..........
/miejscowość, data/

się do pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia
ich więzi z miejscem zamieszkania. Preferuje się, aby
fundusze unijne skierowane były na społeczność lokalną,
wpływając jednocześnie na ich rozwój, kwalifikacje,
zainteresowania i jednocześnie stworzenie oferty
zagospodarowania czasu wolnego.
Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie
realizowana przez podmioty z różnych sektorów;
jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów
wykonujące cząstkowe zadania składające się na
operację. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów,
tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów
lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz
elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze,
historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie
celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele
LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie
się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji
w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i
wzajemnie na siebie oddziaływać.
Operacja uwzględnia wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii (OZE).

…………………………..……..
/podpis/

