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

Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 jest opracowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach lokalnych 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Załącznik nr E-1 do WoPP 

Oświadczenie beneficjenta operacji do wniosku aplikacyjnego w zakresie spełnienia 

kryteriów wyboru operacji w naborze nr 7/2017  

w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego 

Oświadczenie należy wypełnić elektronicznie lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami. Pola „□” należy zaznaczyć 

znakiem „X” lub „V”, lub pozostawić puste, jeżeli dany projekt nie spełnia danego kryterium. Jeżeli zajdzie potrzeba, 

można rozszerzać pola uzasadnień. 

I. Kryteria wyboru operacji - wspólne 

1. Kryteria obligatoryjne celów przekrojowych PROW na lata 2014-2020 (minimalna niezbędna ilość 

punktów – 1): 

1a) Zastosowane rozwiązania operacji będą sprzyjały ochronie (0-2 pkt): 

□ środowiska, proszę uzasadnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ klimatu, proszę uzasadnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1b) Operacja będzie (0, 3 lub 5 pkt): 

□ innowacyjna1, proszę uzasadnić zgodnie definicją Kryteriów wyboru operacji: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kryteria obligatoryjne celów i przedsięwzięć LSR OW KE na lata 2016-2023 (minimalna niezbędna 

ilość punktów – 1): 

2a) Operacja będzie (0 lub 1 pkt): 

                                                           
1
 Innowacyjność zgodna z definicją Kryteriów wyboru operacji (część III, Kryterium 1a Innowacyjność, ust. 1. pkt 1-7) 
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□ przyczyniała się do powstawania nowych miejsc pracy, proszę uzasadnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ przyczyniała się do utrzymania miejsc pracy, proszę uzasadnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2b) Wnioskodawca uwiarygodni (0, 1, 2, 3 lub 4 pkt): 

□ posiadanie lokalnych zasobów, proszę uwiarygodnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ posiadanie doświadczenia, proszę uwiarygodnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ posiadanie kwalifikacji, proszę uwiarygodnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

proszę uwiarygodnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2c) Operacja będzie miała na celu zaspokojenie potrzeb grup i obszarów znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji w dostępie do rynku pracy, proszę zaznaczyć grupy defaworyzowane2 oraz uzasadnić wybór 

każdej z grup defaworyzowanych (0-6 pkt): 

□ osoby bezrobotne 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ osoby do 35 roku życia  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ osoby powyżej 50 roku życia  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ kobiety 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ gminy Godkowo, Markusy, Rychliki 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ miejscowości do 5 tys. mieszkańców 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Kryteria formalne – kalkulacja kosztów (minimalna niezbędna ilość punktów – 1): 

3a) Przygotowanie do realizacji (0 lub 5 pkt): 

□ wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki i ma wypełnione wszystkie pola (we wniosku 

o przyznanie pomocy oraz w załącznikach) 

3b) Realne, konieczne i zasadne wydatki (0 lub 1 pkt): 

□ wydatki we wniosku są realne, konieczne i zasadne 

3c) Czytelny, przejrzysty i zupełny budżet (0 lub 1 pkt): 

□ budżet jest czytelny, przejrzysty i zupełny 

                                                           
2
 Grupy defaworyzowane zgodne z definicją Kryteriów wyboru operacji (część III, Kryterium 2b Zaspokojenia potrzeb 

grup i obszarów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w dostępie do rynku pracy, ust. 2, pkt 1-6)  
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3d) Wniosek spójny z załącznikami (0 lub 1 pkt): 

□ wniosek jest spójny z załącznikami 

3e) Brak błędów rachunkowych (0 lub 1 pkt): 

□ wniosek (wraz z załącznikami) nie zawiera błędów rachunkowych 

4. Kryteria efektywności (minimalna niezbędna ilość punktów – 1): 

4a) Działania dobrane zgodnie z celem zadania i odpowiednio zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, poszczególne części wniosku są ze sobą spójne a wniosek przejrzysty (0 lub 1 pkt): 

□ działania są dobrane do celu operacji, są odpowiednio zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, poszczególne części wniosku są ze sobą spójne i wniosek jest przejrzysty, proszę 

uzasadnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4b) Zasadnego i celowego: odpowiadającego na potrzeby odbiorców/grup docelowych (0 lub 1 pkt): 

□ wniosek odpowiada na potrzeby grup docelowych, które zostały wymienione we wniosku, proszę 

uzasadnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4c) zasadnego i celowego: jasno określone, mierzalne i realne cele, z wpisującymi się wprost we wskaźniki 

produktu i rezultatu określonymi w LSR OW KE 2016-2023 z podaniem nazwy, liczby i miana (od 0 do 4 

pkt): 

 Nazwa wskaźnika Liczba Miano (np. szt.)  

Wskaźnik 

produktu 

   

   

Wskaźnik 

rezultatu 

   

   

4d) Wskazanie dodatkowych efektów jakościowych i ilościowych spójnych z celami, opisanych wskaźnikami 

oddziaływania z podaniem nazwy, liczby i miana zawartego w LSR (0 lub 1 pkt): 

 Nazwa wskaźnika Liczba Miano (np. szt.)  

Wskaźnik 

oddziaływania 
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4e) Przewidywany efekt jest trwały lub wykonanie operacji będzie miało wpływ na poprawę lub zmianę 

sytuacji odbiorców (0 lub 1 pkt): 

□ przewidywany efekt jest trwały lub wykonanie operacji będzie miało wpływ na poprawę lub 

zmianę sytuacji odbiorców (grup docelowych), proszę uzasadnić: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Kryteria premiowane (minimalna niezbędna ilość punktów – 0): 

5a) Zrównoważenie rozwoju obszaru LSR (0 lub 1 pkt): 

□ wnioskodawca ma siedzibę, oddział, miejsce zamieszkania na terenie gminy lub operacja dotyczy 

gminy, której kwota wybranych przez Radę wniosków mieszczących się w limicie we wszystkich 

poprzednich naborach nie przekracza limitu premiowanych kwot określonych w definicji w danej 

gminie, proszę wpisać na podstawie zestawienia wybranych wniosków przez Radę mieszczących się 

w limicie środków wg gmin  

5b) Korzystanie z doradztwa indywidualnego w biurze KE LGD lub uczestniczenie w spotkaniach, 

szkoleniach i warsztatach organizowanych przez KE LGD w danym naborze (0 lub 1 pkt): 

□ wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego w Biurze KE LGD lub uczestniczył 

w spotkaniach, szkoleniach lub warsztatach organizowanych przez KE LGD w danym naborze3 

II. Kryteria specyficzne wyboru operacji w projektach indywidualnych 

10. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (minimalna niezbędna ilość punktów – 0): 

10a) Operacja jest realizowana przez JSFP (0 lub 3 pkt): 

□ wnioskodawcą jest JSFP 

10b) Operacja dotyczy zabytku (0 lub 5 pkt): 

□ operacja dotyczy zabytku wpisanego w rejestr zabytków 

10c) Budżet przewiduje co najmniej 10% wkład własny, w tym co najmniej 5% finansowy – poza JSFP 

i operacjami własnymi KE LGD (0 lub 3 pkt): 

□ wnioskodawca wykazał wkład własny na poziomie co najmniej 10% wartości operacji, w tym wkład 

własny finansowy wyniesie co najmniej 5% wartości operacji (za kryterium punktów nie mogą 

uzyskać JSFP i operacje własne KE LGD) 

Niezbędna minimalna całkowita ilość punktów 28,8 (60%). 

……………………………………………    …………………..………………………………………………………….. 

Miejscowość i data      Podpis wnioskodawcy zgodnie z reprezentacją  

                                                           
3
 Dany nabór zgodny z definicją Kryteriów wyboru operacji (część III, Kryterium 5b Korzystanie z doradztwa 

indywidualnego w danym naborze, ust. 4) 
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