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Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Radziejów, 24.04.2017 r. 

Ogłoszenie nr 1/2017 

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI  

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  
z załącznikami wskazanymi w sekcji B.VII. „Informacja o załącznikach WoPP”. 

Lp.  Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące 

1. Operacja jest realizowana  
w miejscowości zamieszkałej przez mniej 
niż 5 tys. mieszkańców 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

zaświadczeń z urzędów gmin/miast. wg. stanu z 

końca roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie operacji. 

2.  Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych 
zasobów ludzkich, kulturowych, 
historycznych lub przyrodniczych 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
Wniosku o przyznanie pomocy. 

3.  Operacja dotyczy lub ma bezpośredni 
wpływ na wsparcie kultury, turystyki, miejsc 
rekreacji i integracji lokalnej 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
Wniosku o przyznanie pomocy. 

4.  Wnioskodawca zrealizował projekty  

o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
oświadczeń Wnioskodawców, potwierdzających 
zrealizowanie projektów. 

5. Operacja w swoim zakresie obejmuje 
wyposażenie podmiotów działających w 
sferze kultury 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu  
o wniosek o przyznanie pomocy. 

6. Operacja zawiera elementy  
o charakterze  innowacyjnym 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
wniosku o przyznanie pomocy. 

   
7. Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

dokumentacji LGD (karta udzielonego doradztwa, 
lista obecności ze szkolenia, rejestr wydanych 
zaświadczeń). Kryterium uważa się za spełnione 
również kiedy osoba wskazana we wniosku w 
pozycji – osoba do kontaktu korzystała z 
doradztwa LGD. 

   

 


