Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze nr 10/2018
Imię i Nazwisko/Nazwa beneficjenta:
Adres
Tytuł wniosku:

UZASADNIENIE ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU I OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW ZGODNYCH Z LSR
*

Beneficjent powinien szczegółowo w Arkuszu I 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.
dokumentacją projektową i kosztorysem. Beneficjent może przedstawić dodatkowe załączniki, które uwiarygodnią uzasadnienie Lokalnych Kryteriów Wyboru i danych zawartych
we wniosku np. umowa o współpracy, zawarte porozumienie, list intencyjny.
*

Beneficjent powinien w Arkuszu II i Arkuszu III określić wartość wskaźnika, jakie zamierza zrealizować w ramach wnioksu o przyznanie pomocy. W przyapdku nie realizowania,
któregoś z rezultatów należy wpisać 0.

Kryterium:

I. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku
skorzystał z doradztwa LGD (projekt został
pozytywnie zaopiniowany przez Biuro LGD),
II. Tworzenie nowych miejsc w związku z: uruchamianiem działalności gospodarczej, lub rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej,
lub - w związku z realizacją projektu
niezwiązanego z tworzeniem lub rozwojem
działalności gospodarczej.
III. Projekt zakłada zawiązywanie partnerstw lub
nawiązywanie współpracy w celu realizacji
operacji.
IV. Wnioskodawca należy do grupy
defaworyzowanej lub wnioskodawca zatrudni
osobę z grupy defaworyzowanej.

Uzasadnienie*:

V. Innowacyjność projektu.
VI. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska
naturalnego lub klimatu obszaru LSR.
VII. Wnioskodawca zaangażuje wyższe niż
wymagane środki finansowe w realizację projektu
lub w przypadku jednostek sektora finansów
publicznych wkład własny wynosi dokładnie
36,37%.
VIII. Wpływ operacji na realizację celów głównych
i szczegółowych LSR, przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników.
IX. Lokalizacja projektu.
X. Czas realizacji operacji.
XI. Miejsce zamieszkania/siedziba na obszarze
objętym LSR ZS.

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data

podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy/osób reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy/pełnomocnika

Wskaźniki rezultatu

NAZWA WSKAŹIKA

Liczba osób korzystających z inicjatyw w zakresie ochrony środowiska
Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obiektów
Liczba organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które otrzymały wsparcie
Liczba partnerstw/inicjatyw partnerskich
W1.2 Liczba nowych inicjatyw w istniejących organizacjach pozarządowych
Liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych/grup nieformalnych
Liczba nowych inicjatyw w istniejących grupach nieformalnych.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
W2.1 Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych
Liczba podmiotów, które skorzystały z inkubatora przetwórstwa lokalnego
W1.1

W2.2

W3.1

Jednostka
miary

osoba
osoba
osoba
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Liczba podmiotów gospodarczych, utworzonych przez osoby z grup defaworyzowanych

szt.

Liczba nowych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych lub w PES
Liczba osób korzystających z nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.

szt.

Liczba osób korzystających z infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego
Liczba osób biorących udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych (festiwale,
festyny, rajdy, warsztaty, itp.), w szczególności mających na celu podniesienie wiedzy na
W3.2
temat historii, kultury, kulinariów, przyrody, ochrony środowiska lub zmian
klimatycznych, ekologii oraz innowacji gmin wchodzących w skład obszaru.
W3.2 Liczba podmiotów gospodarczych, uczestniczących we współpracy
W3.2 Liczba nowych produktów lokalnych

osoba
osoba

osoba
szt.
szt.

Wartość wskaźnika,
która zostanie
Sposób
osiągnięta w
pomiaru
wyniku realizacji
operacji

W3.2 Liczba nowych form aktywnej turystyki
W3.2 Liczba osób korzystających z nowych form aktywnej turystyki
W3.2 Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie

…………………………………………………………………………..

Miejscowość i data

szt.
osoba
szt.

………………………………………………………………………………………
podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy/osób
reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy/pełnomocnika

Wskaźniki produktu
NAZWA WSKAŹIKA

1.1.1

1.1.2
1.2.1
1.2.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.1
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Liczba inicjatyw w zakresie ochrony środowiska.
Liczba utworzonych Centrów Informacji Przyrodniczej dla obszaru LGD ZS
Liczba zrewitalizowanych obiektów i miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego lub
polegających na wyposażaniu podmiotów należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i
kulturowego lub wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach i miejscach
należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru.
Liczba inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną
Liczba operacji wspierających organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych
Liczba podmiotów, które dostały dotacje na rozwijanie dział. gospodarczej
Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Liczba zatrudnionych osób z grup defaworyzowanych
Liczba operacji, polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej przez PES lub
tworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych
Liczba nowych, zmodernizowanych lub adaptowanych obiektów użyteczności publicznej
Liczba działań wspierających poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru
Liczba operacji, mających na celu rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjnokulturalną
Liczba projektów wspierających współpracę między podmiotami wykonującymi działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
Liczba zrealizowanych operacji promocyjnych
…………………………………………………………………………..
Miejscowość i data

Wartość wskaźnika,
Jednostk która zostanie
a miary osiągnięta w wyniku
realizacji operacji
szt.
szt.

Sposób
pomiaru

szt.
szt.
szt.
szt
szt
szt.
osoba
osoba
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

………………………………………………………………………………………
podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy/osób
reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy/pełnomocnika

