
 

 

 

 

 

…………………………………………….……………….    

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 
 

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

 

…………………………………………………… 
Tytuł operacji 

 

UZASADNIENIE SPEŁNIENIA KRYTERIUM 

 

Lp. Lokalne kryteria 

wyboru 

Opis kryterium Uzasadnienie spełnienia wybranego kryterium  

/wypełnia wnioskodawca/ 

1.  Doświadczenie 

wnioskodawcy 

1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów o 

charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować.  

2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować. 

3. Jeżeli jest osoba fizyczną, posiada kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu operacji lub osoby 

fizyczne/osoba fizyczna – reprezentujące/a wnioskodawcę, 

posiada/-ją kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu 

operacji. 

 



 

4. Posiada doświadczenie w realizacji projektów 

finansowanych z programów pomocowych UE. 

 

(załączono odpowiednie dokumenty) 

2. Wnioskodawca 

konsultował wniosek o 

przyznanie pomocy 

w biurze LGD przed jego 

złożeniem 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku w naborze, 

konsultował poprawność wniosku w biurze LGD.  

 

(potwierdzenie - karta konsultacyjna lub karta udzielonego 

doradztwa) 

 

3. Wnioskodawca złożył 

propozycję realizacji 

projektu na etapie budowy 

i konsultacji LSR 

Wnioskodawca - na etapie budowania i konsultacji 

społecznych LSR - złożył „fiszkę projektową” i tym samym 

przyczynił się do ukierunkowania celów LSR. 

(potwierdzenie – złożona w biurze LGD propozycja realizacji 

projektu) 

 

4. Wnioskodawca 

uczestniczył w szkoleniu 

lub spotkaniu 

aktywizacyjnym  

organizowanym przez 

LGD – dotyczącym 

wdrażania działań w 

ramach LSR 

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu lub spotkaniu 

aktywizacyjnym.  

(potwierdzenie – lista obecności ze szkolenia) 
 

5. Innowacyjność operacji Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w 

dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub 

urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym 

obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że 

 



 

przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego 

na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na 

danym obszarze. Punktowane są operacje których 

innowacyjność będzie dotyczyła jak największego obszaru. 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie: 

- nie jest innowacyjne, 

- wnioskodawcy, 

- obszaru gminy, w której realizowane będzie 

przedsięwzięcie 

- obszaru LGD. 

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie 

dokumenty) 

6. Realizacja projektu 

przyczyni się do 

pobudzenia aktywności 

mieszkańców i 

wzmocnienia ich więzi z 

miejscem zamieszkania 

Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności 

mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem 

zamieszkania na następujących etapach: 

- projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji,            

- projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu, 

- projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub 

wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego 

realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu, a także  dodatkowo wzmacnia więzi mieszkańców z 

miejscem zamieszkania. 

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie 

 



 

dokumenty) 

7. Operacja lub działanie 

operacji skierowane jest 

na grupy defaworyzowane 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy realizują 

przedsięwzięcie skierowane do grup defaworyzowanych: 

- nie dotyczy, 

- dotyczy. 

 

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie 

dokumenty) 

 

8. Wpływ operacji na 

promocję i dobry 

wizerunek obszaru LGD 

Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy realizują 

przedsięwzięcie promujące obszar i wizerunek LGD 

(uzasadnienie wnioskodawcy) 

 

9. Wnioskodawca realizuje 

operację w miejscowości 

poniżej 5 tys. 

mieszkańców 

Premiowane będą operacje, które zrealizowane zostaną w 

miejscowości poniżej 5 tys. Mieszkańców. 

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie 

dokumenty) 

 

10. Wnioskowana wartość 

dofinasowania 

Wnioskodawca wnioskuje o kwotę dofinasowania:  

– od 22 500 do 30 000 zł 

– od 15 000 do 22 499 zł 

– do 14 999 zł 

 

(dokumenty aplikacyjne) 

 

11. Wnioskowana wartość 

zaliczki na realizację 

grantu 

Wnioskodawca wnioskuje o zaliczkę – jako % kosztów 

kwalifikowanych:  

– od 85 % 

– od 80 % - do 84,99 % 

– od 65 % - do 79,99 % 

– od 50 % - do 64,99 % 

 



 

– do 49,99 %  

 

(dokumenty aplikacyjne) 

 

 

…………………………………            ……………………………   
            /miejscowość, data/                                                                                                                                       /podpis/ 


