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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.
1.

2.

Kryterium
Wnioskowana kwota pomocy
wynosi 25 000 zł
Wnioskodawca konsultował
projekt w biurze LGD przed
złożeniem wniosku
(potwierdzenie - karta
udzielonego doradztwa)

3.

Wnioskodawca złożył arkusz
pomysłu

4.

Intensywność pomocy

5.

Wnioskodawca jest

Definicja kryterium
Informacja nie wymaga objaśnień. Wysokość punktacji
odpowiada kwocie przedstawionej we wniosku.
Doradztwo udzielane jest do dnia rozpoczęcia przyjmowania
wniosków.

Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na etapie
konsultacji społecznych złożył arkusz pomysłu i tym samym
przyczynił się do ukierunkowania celów LSR.
Preferowanym w konkursie o wybór LSR jest stosowanie
kryterium preferującego niższą intensywność pomocy.

Uzasadnienie spełnienia wybranego kryterium /wypełnia
wnioskodawca/
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podmiotem ekonomii
społecznej?

6.

7.

8.

Czy projekt jest innowacyjny?

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.

Zintegrowanie branż

Zintegrowanie branż - sieciowanie producentów,
przetwórców i dostawców, a także usługodawców
działających w branży turystycznej podejmowane w postaci
operacji wspólnych, co w konsekwencji daje szanse
na pobudzenie partnerów gospodarczych do tworzenia sieci
powiązań i współpracy.

Wnioskodawca jest
mieszkańcem obszaru LGD
"Dolina rzeki Grabi"
(zaświadczenie z urzędu gminy
o stałym lub tymczasowym
zameldowaniu )

Wnioskodawca jest mieszkańcem obszaru LGD "Dolina rzeki
Grabi" (zaświadczenie z urzędu gminy o stałym lub
tymczasowym zameldowaniu wydane nie wcześniej
niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku). Preferuje się
aby operacje realizowane w ramach LSR wspierały
mieszkańców obszaru LGD „Dolina rzeki Grabi”. Dąży się do
tego, aby poprawił się ich status społeczny.

………………….………………..........
/miejscowość, data/

……………………….…………………..
/podpis/

