
                                                                
 

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

 

Załącznik nr 1 

do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji 

przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

 

 

OPIS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –  

BUDOWA  LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH  

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwa/ Imię i nazwisko   

Tytuł operacji  

Miejsce realizacji operacji  

Cel operacji  

Cele LSR 

Cel ogólny   

Cel szczegółowy   

Przedsięwzięcie  

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR 
1. Czy operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas dojazdu  

pomiędzy tymi obiektami ?* 

 Tak  

 Nie 
 

Uzasadnienie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
2. Czy jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców?* 

 Tak 

                Nie 
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Uzasadnienie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Czy wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym 
charakterze:* 

 realizował 2 i więcej projektów 

 realizował 1 projekt 

 nie realizował projektów 
 

Uzasadnienie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom 
klimatycznym: * 

 tak 

 nie 
 

Uzasadnienie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Czy operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy de faworyzowanej na terenie objętym LSR:* 

 osób nieaktywnych zawodowo do 34 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 54 roku 
życia  

 operacja nie wpłynie na zaspokojenie potrzeb osób z grup de faworyzowanych 
 

Uzasadnienie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

    

...............................................................                    ................................................................ 

    (miejscowość, data)                                                            (podpis   Wnioskodawcy) 

 

*Beneficjent powinien szczegółowo uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi Lokalnymi kryteriami wyboru z odniesieniem 

do dokumentów oraz danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. Uzasadnienie musi być spójne  i wynikać z wniosku o 

przyznanie pomocy, w szczególności z opisem planowanej operacji, planem finansowym, zestawieniem rzeczowo-finansowym 

operacji, opisem zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz załącznikami do wniosku min. 
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dokumentacją projektową i kosztorysem. Beneficjent może przedstawić dodatkowe załączniki, które uwiarygodnią uzasadnienie 

Lokalnych Kryteriów Wyboru i danych zawartych we wniosku. 

 

 


