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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 18/2019/PI  

w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa 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, patrz kryterium 1a w uwagach 

i definicjach): 

□ środowiska, proszę uzasadnić: 

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

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

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

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

□ klimatu, proszę uzasadnić: 

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

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

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

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

1b) Operacja będzie (0, 3 lub 5 pkt, patrz kryterium 1b w uwagach i definicjach): 

□ innowacyjna1, proszę uzasadnić zgodnie z definicją Kryteriów wyboru operacji: 

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

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

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

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

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

ilość punktów – 1): 

                                                           
1
 Innowacyjność zgodna z definicją Kryteriów wyboru operacji (część III, Kryterium 1b Innowacyjność, ust. 1. pkt 1-7, 

zgodne z zapisami we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie (biznesplanie - jeśli dotyczy) 
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2a) Operacja będzie (0 lub 1 pkt): 

□ przyczyniała się do powstawania nowych miejsc pracy, proszę uzasadnić: 

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

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

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

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

□ przyczyniała się do utrzymania miejsc pracy, proszę uzasadnić: 

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

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

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

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

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

□ posiadanie lokalnych zasobów, proszę uzasadnić, odwołując się do załączonych dokumentów: 

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

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

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

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

□ posiadanie doświadczenia, proszę uzasadnić, odwołując się do załączonych dokumentów: 

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

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

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

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

□ posiadanie kwalifikacji, proszę uzasadnić, odwołując się do załączonych dokumentów: 

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

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

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

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

proszę uzasadnić, odwołując się do załączonych dokumentów: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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, patrz kryterium 2c w uwagach i definicjach): 

□ osoby bezrobotne 

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

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

□ osoby do 35 roku życia 

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

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

□ osoby powyżej 50 roku życia 

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

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

□ kobiety 

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

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

□ gminy Godkowo, Markusy, Rychliki, gdzie realizowana jest operacja 

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

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

□ miejscowości do 5 tys. mieszkańców, gdzie realizowana jest operacja 

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

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

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 wymagane 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 2c Zaspokojenia potrzeb 

grup i obszarów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w dostępie do rynku pracy, ust. 2, pkt 1-6, zgodne z zapisami 

we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie(biznesplanie - jeśli dotyczy) 
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3d) Wniosek o przyznanie pomocy spójny z załącznikami (0 lub 1 pkt): 

□ wniosek o przyznanie pomocy 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) Działania i zadania zasadne i celowe: odpowiadające na potrzeby odbiorców (grup docelowych) (0 lub 1 pkt): 

□ działania i zadania zawarte we wniosku odpowiadają na potrzeby grup docelowych, które zostały 

wymienione we wniosku, proszę uzasadnić: 

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

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

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

4c) Zobowiązanie do realizacji: mierzalnych, realnych celów, z jasno określonymi wskaźnikami produktu 

i rezultatu, zapisanymi w LSR OW KE 2016-2023 z podaniem ich nazwy, liczby, jednostki pomiaru, źródła 

danych i sposobu pomiaru (od 0 do 4 pkt, patrz kryterium 4c w uwagach i definicjach): 

 Nazwa wskaźnika Liczba Jednostka 

pomiaru 
Źródło danych Sposób pomiaru 

Wskaźnik 

produktu 

     

     

Wskaźnik 

rezultatu 

     

     

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

oddziaływania z podaniem nazwy, liczby, jednostki pomiaru, źródła danych i sposobu pomiaru 

zawartego w LSR (0 lub 1 pkt, patrz kryterium 4d w uwagach i definicjach): 

 Nazwa wskaźnika Liczba Jednostka 

pomiaru 
Źródło danych Sposób pomiaru 

Wskaźnik 

oddziaływania 
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4e) Wnioskodawca ma siedzibę/oddział/miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub 

prowadzi działalność na obszarze Kanał Elbląski LGD - powyżej 12 miesięcy (0 lub 1 pkt): 

□ wnioskodawca ma siedzibę/oddział/miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub 

prowadzi działalność na obszarze Kanał Elbląski LGD - powyżej 12 miesięcy, proszę uzasadnić, 

odwołując się do załączonych dokumentów: 

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

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

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 

9. Inkubator przetwórstwa lokalnego: 

9a) Nie dotyczy 

Niezbędna minimalna całkowita liczba punktów 22,2 (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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Uwagi i definicje 

„Uwagi i definicje” nie stanową części oświadczenia beneficjenta operacji do wniosku 

aplikacyjnego w zakresie spełnienia kryteriów wyboru operacji i nie należy ich załączać do 

wniosku o przyznanie pomocy 

Kryterium 1a. Aby uzyskać 1 punkt w tym kryterium należy wykazać rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub 
klimatu i kwota przeznaczona na te rozwiązania przekracza co najmniej 10% wartości operacji. Natomiast aby uzyskać 
2 punkty w tym kryterium należy wykazać rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu i kwota 
przeznaczona na te rozwiązania przekracza co najmniej 20% wartości operacji. 

Kryterium 1b. Należy wykazać, czy operacja jest innowacyjna w skali miejscowości, czy co najmniej w skali gminy. 

Za innowacyjną uważana jest operacja, która spełnia przynajmniej jeden warunek charakteru innowacyjnego. 

Charakter innowacyjny może polegać na: 

1) powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego); 

2) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania; 

3) zrealizowaniu nowej inwestycji rozumianej jako infrastruktura/technologia, której nie było w danej 

miejscowości/gminie; 

4) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców; 

5) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności; 

6) aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się w działania na rzecz rozwoju 

lokalnego; 

7) upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Kryterium 2c. Wnioskodawca może otrzymać po 1 punkcie za zaspokojenie potrzeb każdej z grup defaworyzowanych. 

Do grup i obszarów defaworyzowanych ze względu na niekorzystną sytuację w dostępie do rynku pracy zalicza się: 

1) osoby bezrobotne; 

2) osoby do 35 roku życia; 

3) osoby powyżej 50 roku życia; 

4) kobiety; 

5) gminy Godkowo, Markusy, Rychliki, gdzie realizowane są operacje; 

6) miejscowości do 5 tys. mieszkańców, gdzie realizowane są operacje. 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej za zaspokojenie 

potrzeb grup i obszarów defaworyzowanych uważa się zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej lub złożenie 

wniosku o przyznanie pomocy przez osobę należącą do tej grupy.  

W przypadku operacji niekomercyjnych oznacza skierowanie działań do grup defaworyzowanych. 

Kryterium 4c. Wskaźniki należy wpisać zgodnie z rozdziałem V pkt 2.6 Tabela 8 „Wskaźniki osiągnięcia celów LSR OW 

KE” Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. 

Kryterium 4d. Wskaźniki należy wpisać zgodnie z rozdziałem V pkt 2.6 Tabela 8 „Wskaźniki osiągnięcia celów LSR OW 

KE” Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. 

 

 

Każdorazowo, gdy w kryteriach wyboru operacji użyte jest słowo „wniosek” to oznacza łącznie wniosek 

o przyznanie pomocy i wszystkie załączniki. 


