
Załącznik 3 do Ogłoszenia nr 1/2021 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 
 

Imię i Nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy: ………………… 

Adres: ………………………..                                                     

Tytuł operacji: …………………………                  

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 
*Wnioskodawca powinien uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi lokalnymi kryteriami wyboru w odniesieniem do danych zawar tych 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. Wnioskodawca może przedstawić 
dodatkowe załączniki, które uwiarygodnią uzasadnienia do kryteriów i danych zawartych we wniosku. 

 
Lp. 

Lokalne kryterium wyboru  Uzasadnienie* 

 1 Projekt dostosowany jest do potrzeb:  
-osób do 40 r. ż. i/lub  
- osób powyżej 50 r.ż. i/lub  
- kobiet i/lub  
- osób niepełnosprawnych 
 

 

 2 W ramach projektu przewidziano 
wykorzystanie spójnej wizualizacji zgodnej z 
wytycznymi LGD 

 

 3 Projekt zawiera opis upublicznienia i 
uzgodnienia zakresu planowanej operacji z 
mieszkańcami terenu, na którym zostanie 
zrealizowana operacja, która ma zostać 
wsparta ze środków LGD 

  

 4 Projekt dotyczy inwestycji, która zostanie 
przeprowadzona na terenie miejscowości do 
albo powyżej 5 tys. mieszkańców. 

 

 5 Wykazanie komplementarności z innymi 
projektami 

 

 6 Liczba złożonych przez Wnioskodawcę 
wniosków w naborze  

 



 7  Przedmiot wniosku składanego w ramach 
naboru  

 

 8  Udział Wnioskodawcy w szkoleniu/doradztwie 
przeprowadzonym przez LGD w ramach 
danego naboru 

 

 9  Uwzględnienie i opisanie działania w ramach 
projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub 
narzędzi z zakresu ochrony środowiska, 
przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

 

……………………………….. 

Data i podpis Wnioskodawcy 

  



Załącznik 4 do Ogłoszenia 1/2021 - Wzór  Oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku z 
wersją papierową 

 
 
 
Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tytuł operacji:………………………………………………………….....................................  
 

 
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI WERSJI ELEKTRONICZNEJ WNIOSKU Z JEGO WERSJĄ PAPIEROWĄ 

 
 

 
Oświadczam, że dane zawarte w wersji elektronicznej wniosku dla projektu pn.  
 
„ ……………................................................................................................................................ ”                  
 
 są całkowicie zgodne z danymi przedłożonymi w wersji papierowej wniosku o przyznanie pomocy. 
 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
data i podpis Wnioskodawcy 

 

 


