
                                                                                                                                                                   

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

załącznik nr 2 do ogłoszenia 

o naborze nr 5/2019 
 

Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji 

L.p. KRYTERIA  

1 Wnioskowana kwota pomocy 

2 Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku  

potwierdzenie- karta konsultacyjna znajdująca się w biurze LGD, nie ma potrzeby załączania 

dodatkowej dokumentacji 
3 Wnioskodawca złożył fiszkę projektu przed ukazaniem się ogłoszenia o konkursie.  

potwierdzenie- fiszka projektowa znajdująca się w biurze LGD, nie ma potrzeby załączania 

dodatkowej dokumentacji 

4 Doświadczenie wnioskodawcy w rozliczeniu dotacji  

( w okresie od 2007 – wymagana kopia dokumentu potwierdzającego pozytywne rozliczenie 

zrealizowanego projektu lub inne dokumenty potwierdzające otrzymanie dofinansowania) 

5 Realizacja projektu przewiduje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu 

uzasadnienie wnioskodawcy, nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji 

6 Innowacyjność projektu 

Aby uzyskać punkty na poziomie: 

3 pkt. - obszaru LGD, należy załączyć potwierdzoną opinię o innowacyjności wydaną przez 

odpowiednią instytucję (wyższą uczelnię lub ośrodek badawczy) 

2 pkt.- gminy - wystarczy uzasadnienie wnioskodawcy nie ma potrzeby załączania dokumentów. 

1 pkt.- wnioskodawcy - wystarczy uzasadnienie wnioskodawcy nie ma potrzeby załączania 

dokumentów. 

0 pkt. - nie dotyczy 

7 Charakter innowacyjności   

Należy załączyć dokumenty : zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez 

podmioty upoważnione, potwierdzające innowacyjność planowanych do zastosowania rozwiązań 

8 Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich 

więzi z miejscem zamieszkania 

 uzasadnienie wnioskodawcy, nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji 

9 Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane- uzasadnienie wnioskodawcy 

(bezrobotne, osoby 55+, osoby do 34 r.ż., niepełnosprawne)  

uzasadnienie wnioskodawcy, nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji 

10 Projekt zakłada utworzenie nowego miejsca pracy 

uzasadnienie wnioskodawcy 

11 Operacja zapewnia zintegrowanie 

uzasadnienie wnioskodawcy,  nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji 

12 Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tys. Osób 

uzasadnienie wnioskodawcy,  nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji 

13 Wysokość wkładu własnego 

 

  

 


