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Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

Nazwa kryterium 

Uzasadnienie 
– operacja 

spełnia lub nie 
dane 

kryterium 

Rodzaj 
dokumentu 

Priorytetowe grupy 
docelowe 

Preferowane są operacje skierowane do 
osób opisanych w LSR jako grupa 
defaworyzowana, 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). 
Wnioskodawca na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie opisuje 
uwzględnienie grupy docelowej w 
realizację operacji oraz uwzględnia ją we 
wskaźnikach projektu. We wniosku o 
dofinansowanie wskazuje planowaną 
liczbę uczestników oraz określa % udział 
grupy docelowej. 
Kryterium spełnione, gdy wnioskodawca 
we wskaźnikach uwzględnił udział grup 
de faworyzowanych. 

TAK/NIE 

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 

TAK/ NIE 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku. 
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działaniach, modernizację tradycyjnych 

form technologii, rozwój funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania społeczności 

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 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku. 

Preferencja dla 
operacji 

realizowanych w 
miejscowościach 

zamieszkałych przez 
mniej niż 5 tys. 
mieszkańców. 

Preferowane są operacje realizowane w 
miejscowościach zamieszkałych przez 
mniej niż 5 tys. mieszkańców. Liczba 
mieszkańców ustalana  na dzień 31 
grudnia roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku. 

TAK/ NIE 

Wniosek 

Realizacja 
wskaźników produktu 

i rezultatu LSR 

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

TAK/ NIE 

Wniosek 

Stopień 
wykorzystania przez 

operację zasobów 
lokalnych (w tym 

potencjału 
ludzkiego), lokalnego 

dziedzictwa 
kulturowego, 

historycznego lub 
przyrodniczego. 

Ocenie podlega stopień wykorzystania 
przez operację zasobów lokalnych 
(również ludzkich), dziedzictwa 
kulturowego, historycznego, 
przyrodniczego. Preferowane są operacje, 
które w jak największym stopniu opierają 
działania na zasobach lokalnych i 
dziedzictwie naszego terenu. Pozytywnie 
oceniane będą operacje, które 
jednocześnie wykorzystując różne zasoby 
lokalne, specyfikację obszaru, miejsca, 
obiekty oraz elementy stanowiące o 
dziedzictwie przyrodniczym, historycznym 
i kulturowym. 
 

TAK/ NIE 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku. 

Projekt dotyczy 
wykorzystania 

obiektu, który został 
wybudowany/wyrem
ontowany/zaadopto
wany/doposażony w 

ramach funduszy 
unijnych. 

Kryterium spełnione, gdy na wszystkie z 
poniższych pytań udzielono odpowiedzi 
twierdzącej: 
1.Beneficjent w złożonym wniosku zawarł 
dokładną informację o miejscu (obiekcie, 
placu, budynku, itp.), w którym odbywać 
się będzie realizacja projektu. 
2. Beneficjent w złożonym wniosku 
zawarł informację o realizacji operacji w 
obiekcie 

TAK/ NIE 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku. 
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wybudowany/wyremontowany/zaadopto
wany/doposażony w ramach funduszy 
unijnych oraz informację o tytule 
projektu, w ramach którego uzyskano 
wsparcie, nazwy beneficjenta, nr umowy i 
okresu realizacji projekty 

Wysokość 
wniesionego wkładu 

własnego 

Premiowane są operacje przewidujące 
wniesienie wkładu własnego 
Wnioskodawcy w realizację projektu. 

TAK/ NIE 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku i 
załącznikach 

Konsultacje projektu 
ze społecznością 
przed złożeniem 

wniosku 

Ocenie podlega zaangażowanie lokalnej 
społeczności już na etapie tworzenia 
projektu. Preferowane będą projekty, 
które konsultowane były z mieszkańcami 
obszaru za pomocą różnych narzędzi 
komunikacyjnych takich jak: ankiety, 
sondy, spotkania, panele konsultacyjne, 
zebrania z mieszkańcami, portale 
społecznościowe. 
 

TAK/ NIE 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku. 

Stopień 
zaangażowania 

lokalnej społeczności 
w realizację projektu 

Ocenie podlega stopień angażowania 
lokalnej społeczności w ramach złożonej 
operacji. Preferowane będą operacje, 
które w największym stopniu angażują 
lokalną społeczność w realizację projektu.  
 

TAK/ NIE 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku. 

Operacja przyczynia 
się do pobudzenia 

aktywności młodzieży 
i wzmocnienie ich 
więzi z miejscem 

zamieszkania. 

Preferowane są operacje, które kierują 
swoje działania na wzmocnienia więzi 
młodzieży (osoby do 20 roku życia) z 
miejscem zamieszkania, przybliżenia 
wiedzy o regionie, aktywizowania do 
inicjatyw społecznych i 
wolontarystycznych, upowszechniania 
projektów międzypokoleniowych, itp.  
 

TAK/ NIE 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku. 

Członkostwo 

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

TAK/ NIE 

Dane LGD 

Działalność, której 
dotyczy operacja 
przyczynia się do 

poprawy 
atrakcyjności oraz 

promowania 

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 

TAK/ NIE 

Wniosek tzn. 
wyraźne 
wskazanie i 
uzasadnienie 
zawarte we 
wniosku. 
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walorów obszaru 
działania Lokalnej 
Grupy Działania 

operacji na upowszechnianie wiedzy o 
obszarze LGD i współkreowanie jej 
wizerunku. 
 

Racjonalność budżetu 
operacji 

Preferowane są operacje posiadające 
odpowiednie uzasadnienie racjonalności i 
konieczności poniesienia wydatków, a 
proponowana wysokość kosztów znajdują 
swoje uzasadnienie w załączonych 
ofertach, projektach, kosztorysach oraz 
innych dokumentach potwierdzających 
przyjęty poziom cen  
 

TAK/ NIE 

Wniosek wraz 
z załącznikami 

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 

Wniosek wraz 
z 
dokumentacją 
LGD 
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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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                 Podpis 
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Załącznik nr 2 do Opisu zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  

Oświadczenie podmiotu o skierowaniu operacji do  osób przynależących 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 skierowana będzie do  osób przynależących 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 

 

 

 


