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Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

Nazwa kryterium 
Uzasadnienie – 

operacja spełnia lub 
nie dane kryterium 

Rodzaj dokumentu 

Priorytetowe grupy 
wnioskodawców 

 

Preferowane są operacje 
przewidujące zatrudnienie 
osób z obszaru LGD ze 
zdefiniowanych grup 
defaworyzowanych, tj.: 
- osoba długotrwale 
bezrobotna (osoba bezrobotna 
pozostająca w rejestrze 
powiatowego urzędu pracy 
łącznie przez okres ponad 12 
miesięcy w okresie ostatnich 2 
lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i 
przygotowania zawodowego 
dorosłych), 
- osoba bezrobotna w wieku 
18-34 lata, 
- kobieta, 
- osoba powyżej 50 roku życia, 
- osoba niepełnosprawna (tj. 
osoba z orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności). 

TAK / NIE 

Wniosek tzn. wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie zawarte 
we wniosku. 

Tworzenie nowych miejsc 
pracy 

 

Preferowane są te operacje, 
które przewidują utworzenie 
większej liczby miejsc pracy 
niż wymagane minimum. 

TAK / NIE 
 

Ilość tworzonych 
miejsc pracy…… 

Wniosek tzn. wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie zawarte 
we wniosku. 

Innowacyjność 

 

Preferowane są operacje o 
charakterze innowacyjnym. 
Oceniane jest nowatorstwo w 
odniesieniu do obszaru LGD. 
Może to oznaczać 
zastosowanie pomysłów i 
rozwiązań znanych i 
stosowanych na innych 
obszarach, jednak mających 
charakter innowacji na terenie 
LGD. Zaliczyć tu należy np.: 
nowatorski sposób 
wykorzystania zasobów 
lokalnych, rozwój nowych 
rodzajów produkcji i usług, 
zaspokojenie potrzeb, które 
były pomijane w 
dotychczasowych działaniach, 
modernizację tradycyjnych 
form technologii, rozwój funkcji 
obszaru, nowy sposób 
angażowania społeczności 

TAK / NIE 

Wniosek tzn. wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie zawarte 
we wniosku i załączniku. 
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lokalnej w rozwój, nowe 
rozwiązania organizacyjne, 
zastosowanie nowych technik 
marketingowych. 

Ochrona środowiska i 
przeciwdziałanie zmianom 

klimatu 

 

Preferowane są operacje, w 
których wnioskodawca 
przewidział i opisał realizację 
w projekcie działań służących 
ochronie środowiska lub 
przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. 

TAK / NIE 

Wskazanie i 
uzasadnienie zawarte 
we wniosku i 
załącznikach. 

Produkty lokalne 

 

Preferuje projekty 
przyczyniające się do 
propagowania (wytwarzanie, 
kultywowanie, promocja, 
odtwarzanie) produktów 
lokalnych. Każdy beneficjent 
aplikujący o środki, 
zobowiązany będzie do 
przedstawienia opisu 
wykorzystywanego przez 
siebie produktu lokalnego, 
zawierającego: krótką 
charakterystykę produktu 
lokalnego i wskazanie związku 
z obszarem LGD. 

TAK / NIE 

Wniosek tzn. wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie zawarte 
we wniosku. 

Priorytetowa grupa 
wnioskodawców 

 

Preferuje projekty składane 
przez wnioskodawców 
reprezentujących 
przedsiębiorczość społeczną. 

TAK / NIE 

Wniosek wraz z 
załącznikami 

Realizacja wskaźników 
produktu i rezultatu LSR 

 

Preferowane są operacje, 
które bezpośrednio 
przyczyniają się do osiągnięcia 
wskaźników produktu i 
rezultatu. 

TAK / NIE 

Wniosek 

Członkostwo 

 

Preferowane są operacje, 
których wnioskodawca w dniu 
złożeniu wniosku jest 
członkiem Czarnkowsko-
Trzcianeckiej LGD i posiada 
uregulowane składki 
członkowskie. 

TAK / NIE 

Weryfikacja na 
podstawie danych LGD 

Działalność, której dotyczy 
operacja przyczynia się do 
poprawy atrakcyjności oraz 

promowania walorów 
obszaru działania Lokalnej 

Grupy Działania 

 

Ocenie podlega uwzględnienie 
w realizacji operacji działań 
zmierzających do poprawy 
atrakcyjności oraz promowania 
walorów obszaru LGD lub 
upowszechniania informacji na 
ich temat. Oceniany jest 
również wpływ realizacji 
operacji na upowszechnianie 
wiedzy o obszarze LGD i 
współkreowanie jej wizerunku. 

TAK / NIE 

Wniosek tzn. wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie zawarte 
we wniosku 

Racjonalność budżetu 
operacji 

 

Koszty ujęte we wniosku o 
dofinansowanie są racjonalne i 
znajdują swoje uzasadnienie w 
załączonych ofertach, 
projektach, kosztorysach oraz 

TAK / NIE 

Wniosek z załącznikami 
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innych dokumentach 
potwierdzających przyjęty 
poziom cen. 

Korzystanie ze szkoleń 
(spotkań informacyjnych) 
lub/i doradztwa 
indywidualnego 
oferowanego przez LGD 

 

Preferuje się projekty 
Wnioskodawców 
korzystających z oferty 
doradztwa indywidualnego 
oraz szkoleń (spotkań 
informacyjnych) prowadzonych 
przez LGD. 

TAK / NIE 

Weryfikacja na 
podstawie danych LGD 

Podnoszenie kompetencji 
nowych pracowników 
 

Preferuje wnioskodawców, 
którzy w ramach projektu 
przewidują szkolenie dla osób 
związanych z obejmowanym 
stanowiskiem. 

TAK / NIE 

Wniosek 

Wysokość wnioskowanej 
kwoty 
 

Preferuje operacje o większej 
wnioskowanej kwocie pomocy. TAK / NIE 

Wniosek 
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Załącznik nr 1 do Opisu zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  

Oświadczenie o realizowaniu operacji innowacyjnej wraz z uzasadnieniem. 

 

………………………………………… 
Miejscowość, Data 

 

 

 

 

Ja 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

zamieszkały/a w …………………………….. (kod…………………..), ul…………………………………………………………….… 

Legitymujący/ a się dowodem o nr tożsamości  nr …………………………………………………………………………...… 

Reprezentujący(a) 

(Nazwa)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Adres siedziby) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(NIP) 

……………………………………………………………..(REGON)……………………………………………………………………………………. 

Oświadczam iż planowana przeze mnie operacja zakłada/ nie zakłada wprowadzenie(a) na rynek 

nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, procesu, metody organizacyjnej lub metody 

marketingowej. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                                                      …………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                 podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020. 

 
 

 

Załącznik nr 2 do Opisu zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  

Oświadczenie podmiotu o planowanym zatrudnieniu przynajmniej jednej osoby przynależącej do 

grupy defaworyzowanej opisanej w LSR 

  

………………………………………… 
Miejscowość, Data 

 

 

 

Ja 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

zamieszkały/a w …………………………….. (kod…………………..), ul………………………………………………………………. 

Legitymujący/ a się dowodem o nr tożsamości  nr …………………………………………………………………………….… 

Reprezentujący(a) 

(Nazwa)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Adres siedziby) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(NIP) 

……………………………………………………………..(REGON)……………………………………………………………………………………. 

Oświadczam iż planowana przeze mnie operacja zakłada/ nie zakłada zatrudnienie(a) przynajmniej 

jednej osoby przynależącej do grupy defaworyzowanej opisanej w LSR. 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                     ……………………………………………………… 
                                                                                                                                                                      podpis 
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Załącznik nr 3 do Opisu zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

Oświadczenie beneficjenta wraz z uzasadnieniem, w którym beneficjent opisał zaplanowane 

działania/narzędzia sprzyjające ochronie środowiska i /lub podnoszeniu świadomości ekologicznej 

w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

………………………………………… 
Miejscowość, Data 

 

 

 

 

Ja 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

zamieszkały/a w …………………………….. (kod…………………..), ul………………………………………………………………… 

Legitymujący/ a się dowodem o nr tożsamości  nr ……………………………………………………………………………… 

Reprezentujący(a) 

(Nazwa)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Adres siedziby) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(NIP) 

……………………………………………………………..(REGON)……………………………………………………………………………………. 

Oświadczam iż planowana przeze mnie operacja zakłada/ nie zakłada wykorzystanie(a) 

działań/narzędzi sprzyjających ochronie środowiska i /lub podnoszeniu świadomości ekologicznej w 

kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. 

Uzasadnienie: 

Opis zaplanowanych działań/narzędzi sprzyjających ochronie środowiska i /lub podnoszeniu świadomości 

ekologicznej w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

         ……………………………………….. 

                                                                                                                                                      podpis 

 

 


