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Załącznik nr 10 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, 30.12.2021 r. 

 

Ogłoszenie nr 1/2022 

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI  

1. 

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej 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 wraz  
z załącznikami wskazanymi w sekcji IV. Informacja o załącznikach. 

Lp.  Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące 

1. 
Operacja jest realizowana przez osobę 
należącą do zdiagnozowanych na obszarze 
wdrażania LSR grup defaworyzowanych 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie: 

*mieszkańcy obszarów wiejskich -  zaświadczenie o 

miejscu zamieszkania wydane nie wcześniej niż 1 

miesiąc przed dniem złożenia wniosku, 

* kobiety, osoby w przedziale wiekowym 25 – 34 lata 

– wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 

*długotrwale bezrobotni - zaświadczenie o statusie 

osoby długotrwale bezrobotnej, wydane przez 

Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca 

zameldowania wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc 

przed dniem złożenia wniosku. 

* osoby z wykształceniem zawodowym – oświadczenie 

wnioskodawcy o posiadanym wykształceniu oraz 

kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie 

zawodowe 

*osoby bez wystarczających kwalifikacji zawodowych 

– oświadczenie o nieposiadaniu kwalifikacji do 

wykonywania jakiegokolwiek zawodu.  

Stan przynależności do grup defaworyzowanych 
będzie weryfikowany na dzień złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy w biurze LGD. 

2. 
Operacja zakłada  zastosowanie rozwiązań 
korzystnych dla środowiska naturalnego 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku 
o przyznanie pomocy oraz konkretnych założeń 
biznesplanu. 

3. 
Operacja zawiera elementy o charakterze  
innowacyjnym 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku 
o przyznanie pomocy oraz konkretnych założeń 
biznesplanu. 



    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

St
ro

n
a2

 

4. 
Projekt zakłada podnoszenie kompetencji 
osób realizujących operację  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku 
o przyznanie pomocy oraz konkretnych założeń 
biznesplanu. Wnioskodawca otrzyma punkty w 
ramach kryterium, pod warunkiem uwzględnienia 
podnoszenia kompetencji (np. kurs, szkolenie) w 
Zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych 
do realizacji operacji w Biznesplanie oraz 
planowanych do osiągnięcia wskaźnikach.  
Obowiązkowe szkolenia takie jak np. szkolenie z 
zakresu BHP nie mogą być podstawą otrzymania przez 
Wnioskodawcę punktów w ramach kryterium. 

5. 

Wnioskodawca jest zameldowany 

nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy 

na obszarze LSR od co najmniej 12 

miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu  
o zaświadczenie o okresie zameldowania na pobyt 
stały lub czasowy, wystawione nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 
wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy (wzór 
udostępniony przez LGD). 

6. Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
dokumentacji LGD (karta udzielonego doradztwa, 
wydruk korespondencji e-mail, potwierdzający, że 
wnioskodawca przesłał w odpowiednim terminie 
roboczą wersję wniosku oraz biznesplanu). 
 
 Kryterium uważa się za spełnione również kiedy 
osoba wskazana we wniosku w pozycji – osoba do 
kontaktu korzystała z doradztwa LGD.  
 
Obowiązkiem Wnioskodawcy w przypadku doradztwa 
udzielanego w biurze LGD jest złożenie podpisu na 
karcie/rejestrze doradztwa, jako dowodu na 
skorzystanie ze wsparcia.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione również w 
przypadku doradztwa udzielonego w rozmowie 
telefonicznej/korespondencji e-mail pod warunkiem 
przesłania drogą elektroniczną roboczej wersji 
wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu 
najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem złożenia 
wniosku przez Wnioskodawcę w biurze LGD. 

 


