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Informacjo o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających 

spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach rozwijania działalności 

gospodarczej 
Załącznik dodatkowy LGD SD nr 2 

 

Załączenie dokumentów jest wymagane w celu weryfikacji spełniania przez 

Wnioskodawcę kryteriów (jeżeli dotyczy).  

Ich brak skutkował będzie nie uzyskaniem punktów za poszczególne kryteria  

Kryterium 

 
Opis kryterium 

Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 

Operacja przyczynia się do 

poprawy ochrony środowiska – 

1 pkt. 

Operacja nie  przyczynia się do 

poprawy ochrony środowiska –  

0 pkt. 

(min. 5% wartości operacji 

przeznaczone zostanie na 

działania  

w zakresie ochrony środowiska) 

Kryterium preferuje operacje, które 

uwzględniają aspekt ekologiczny: 

inwestycyjny, a zastosowane  

w projekcie rozwiązanie sprzyjają 

ochronie środowiska lub klimatu. 

Aspekt ekologiczny rozumiany 

jest poprzez realizację zadań 

pozytywnie wpływających na 

środowisko, np. budowa obiektów 

pozytywnie wpływających na 

środowisko lub zakup urządzeń  

i sprzętu służących ochronie 

środowiska lub korzystnie 

oddziaływujących na środowisko 

– kryterium spełnione, jeżeli min. 

5% wartości operacji 

przeznaczone zostanie na ten cel 

Oświadczenie Wnioskodawcy, 
wskazujące, które pozycje 

wykazane we Wniosku  

o Przyznanie Pomocy w pkt. 

B.V. Zestawienie rzeczowo – 

finansowe operacji dotyczą 

zakupu sprzętu, urządzeń lub 

rozwiązań przyczyniających się 

do poprawy ochrony 

środowiska. 

Realizacja operacji przyczynia 

się do zaspokojenia potrzeb grup 

defaworyzowanych wskazanych 

w LSR – 1 pkt. 

Realizacja operacji nie 

przyczynia się do zaspokojenia 

potrzeb grup defaworyzowanych 

– 0 pkt. 

Kryterium to preferuje operacje, 

które przyczyniają się do 

zaspokojenia określonych w LSR 

potrzeb i problemów grup 

zagrożonych wykluczeniem  

w odniesieniu do rynku pracy. 

Kryterium uważa się za spełnione, 

jeżeli realizacja operacji przyczyni 

się do zwiększenia włączenia 

gospodarczego tych osób, 

zapewnienie powrotu na rynek pracy 

osobom bezrobotnym lub biernym 

zawodowo poprzez ich zatrudnienie 

w ramach realizacji operacji – 

deklaracja wnioskodawcy. 

Deklaracja wnioskodawcy  

o zatrudnieniu: 

a) osoby długotrwale 

bezrobotnej 

lub 

b) bezrobotnej lub biernej 

zawodowo osoby do 30 

roku życia 

lub 

c) osoby bezrobotnej lub 

biernej zawodowo powyżej 

50 roku życia 

 

Operacja zawiera rozwiązania 

innowacyjne - 1 pkt. 

 

Operacja nie zawiera rozwiązań 

innowacyjnych - 0 pkt. 

Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru 

LGD. 
Preferowane są operacje, które 

wpisują się w innowacyjne 

Oświadczenie wnioskodawcy 
zgodnie ze wzorem 

udostępnianym przez LGD 
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 podejście określone w LSR, tj. 

wykorzystujące niepraktykowane 

do tej pory rozwiązania, 

nowatorskie i o wyższym 

standardzie wprowadzenia 

nowych produktów, metod  

i rodzajów produkcji i usług, 

wytwarzania i zarządzania lub 

nowego sposobu wykorzystania 

lub zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych 

czy społecznych, zaspokojenie 

potrzeb, które były pomijane  

w dotychczasowych działaniach, 

rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój 

(udowodnienie innowacyjności 

spoczywa na wnioskodawcy) 

Wnioskodawca korzystał   

z doradztwa indywidualnego  

w biurze LGD w ramach 

przygotowania wniosku  

o przyznanie pomocy – 3 pkt. 

Wnioskodawca nie korzystał 

z doradztwa indywidualnego  

w biurze LGD w ramach 

przygotowania wniosku  

o przyznanie pomocy – 0 pkt. 

Kryterium premiuje 

wnioskodawców korzystających   

z doradztwa w celu zapewnienia 

jak najwyższej jakości 

złożonych wniosków. 

Karty doradztwa prowadzone 

przez biuro LGD dotyczące 

wsparcia na etapie 

przygotowania wniosku  

o przyznanie pomocy. Kryterium 

weryfikowane na podstawie kart 

udostępnionych Radzie przez 

pracowników biura. 

 


