
Wykaz  dokumentów niezbędnych do weryfikacji kryteriów wyboru określonych w LSR w zakresie 

Działania Małe projekty  (załącza Wnioskodawca, jeżeli spełnia dane kryterium i chce uzyskać dodatkowe 

punkty podczas oceny). 

 

I. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy 

 

II. Tytuł operacji 

 

III. Informacje na temat operacji w zakresie spełniania kryteriów lokalnych 

1. Wnioskodawca ma doświadczenie  w realizacji projektów 

Należy wskazać, czy wnioskodawca realizował wcześniej projekty  finansowane ze środków zewnętrznych. Jeśli tak 

należy wskazać nazwy zrealizowanych projektów i/lub numery umów i/lub listy rankingowe wniosków i/lub opis 

zrealizowanych przedsięwzięć 

 

2. Wnioskodawca aplikuje o kwotę:  

od 4 500 do 20 000(włącznie) 

od 20 000 do 30 000(włącznie) 

od 30 000 do 50 000 

Należy wskazać kwotę. 

 

 

3. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę w miejscowości liczącej: 

- poniżej 1000 mieszkańców 

- od 1000 do 4000 mieszkańców 

- powyżej 4000 mieszkańców 

Należy wskazać liczbę.  

 

 

4. Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy: 

- więcej niż jednej gminy 

-  jednej gminy 

Należy wskazać skalę oddziaływania planowanej operacji. Czy planowana operacja będzie obejmowała jedną gminę 

czy więcej.  

 

5. Wnioskodawca,  będzie realizował operację z udziałem: 

- więcej niż 3 innych podmiotów 

- od 1 do 2 podmiotów 

- bez udziału innych podmiotów 



W przypadku realizacji operacji w partnerstwie należy opisać udział partnera/partnerów w realizacji operacji 

 

 

6. Wnioskodawca wdraża operację komplementarną w stosunku do innych operacji (projektów) zrealizowanych na 

obszarze LGD 

Należy wskazać operacje, do których komplementarna jest wnioskowana operacja, z podaniem następujących 

informacji: 

1) Nazwa lub tytuł operacji 

2) Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 

3) Źródło finansowania operacji 

 

oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych 

operacji/projektów 

 

7. Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców  

i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania 

Należy uzasadnić w jaki sposób  realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i 

wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania 

 

 

IV. Oświadczenie Wnioskodawcy 

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte o najpełniejszą wiedzę, którą 

posiadam(y), na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na otoczenie. 

Data 

Podpis osoby (osób) upoważnionych do 

reprezentowania Wnioskodawcy 

 

*** 

 


