
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 5/2017 
 

Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji. 

L.p Opis kryterium wyboru operacji Dokumenty uzasadniające spełnienie kryterium 

1 Wnioskowana kwota pomocy 
 
 

zapisy wniosku  o przyznanie pomocy w części  
dotyczącej planu finansowego operacji 

2 Wnioskodawca konsultował projekt w biurze 
LGD przed złożeniem wniosku  
 

Karta udzielonego doradztwa  - weryfikuje biuro 
LGD „CENTRUM”,  wnioskodawca nie załącza 
dokumentów dot.  tego kryterium 

 
3 

Udział wkładu własnego 
wnioskodawcy(poprzez wskazane kryterium 
zachęca się wnioskodawców do użycia 
większego wkładu własnego) 

zapisy wniosku  o przyznanie pomocy  w części  
dotyczącej planu finansowego operacji 

 
4 

Skala innowacyjności 
(Preferuje się operacje innowacyjne w skali 
jak największego obszaru) 

opis - uzasadnienie wnioskodawcy we wniosku  
o przyznanie pomocy  i/lub inne 

 
5 

Charakter innowacyjności   
(Preferuje się operacje ukierunkowane na: 
innowacje w obszarze ochrony środowiska 
i/lub przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym;  
innowacje w obszarze związanym ze  
zwalczaniem ubóstwa i/lub włączeniem  
społecznym;  
innowacje poprzez zakup nowych  
urządzeń z zastosowaniem nowej,  
ulepszonej technologii; ) 

opis  
- uzasadnienie wnioskodawcy we wniosku  
o przyznanie pomocy 
i/lub  
opis w kosztorysie inwestorskim 
i/lub 
oferty cenowe dot. zakupu usługi/rzeczy 
i/lub inne 
 

6 Nowe miejsca pracy utworzone w wyniku 
realizacji projektu ( preferuje się utworzenie 
powyżej jednego miejsca  pracy) 

opis - uzasadnienie wnioskodawcy we wniosku  
o przyznanie pomocy  i/lub inne 

7 Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb  
grup defaworyzowanych na obszarze LGD: 
osób bezrobotnych,  
osób 50+,  młodzieży do 30 roku życia) 
(Preferuje się operacje dotyczące 
zaspokajania  
potrzeb grup defaworyzowanych) 
 
 

opis - uzasadnienie wnioskodawcy we wniosku o 
przyznanie pomocy 
i/lub 
oświadczenie wnioskodawcy, oświadczenie  
podmiotów/osób reprezentujących grupy  
defaworyzowane (np. Koła Gospodyń Wiejskich, 
grupy rodziców, grupy młodzieży itp.), 
zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z 
Urzędu Pracy, dowód osobisty potwierdzający wiek 
i/lub 
inne 

8 Operacja zapewnia zintegrowanie 
(operacja zapewnia zintegrowanie: 
podmiotów, tj. współpracę różnych 
podmiotów wykonujących cząstkowe 
zadania składające się na operację; zasobów, 
tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie 
różnych zasobów lokalnych, specyfiki 

opis - uzasadnienie wnioskodawcy we wniosku  
o przyznanie pomocy 



 

 

 

 

obszaru, miejsc, obiektów oraz elementów 
stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, 
historyczne, kulturowe, celów  
LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą  
cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą 
oraz wzajemnie na siebie oddziaływują) 

9  Miejsce realizacji operacji 
(preferuje się operacje realizowane w  
mniejszych miejscowościach 
– do 5 tys. mieszkańców) 
 
 
 

opis -uzasadnienie wnioskodawcy we wniosku  
o przyznanie pomocy 
i/lub 
zaświadczenie z gminnej ewidencji ludności 
i/lub 
informacja z odpowiednich baz danych 
statystycznych 


