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Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

dla wnioskodawców podejmujących działalność gospodarczą.  

 
Uwaga: przy wypełnianiu formularza należy posługiwać się opisem lokalnych kryteriów wyboru operacji 

obowiązujących w LGD. Opis kryteriów dostępny jest na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa 

beneficjenta / zasady i warunki wsparcia.  

 

 

Lp. 

 

Nazwa kryterium 

 

 

Uzasadnienie 

1 Kompletność wniosku (wypełnia LGD) 

Wniosek powinien być kompletny, 

zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

wszystkie pola we wniosku powinny być 

wypełnione (jeżeli dotyczą wnioskodawcy). 

Brak obowiązkowych załączników do 

wniosku będzie skutkował nieprzyznaniem 

punktów w tym kryterium.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Status wnioskodawcy 

Proszę określić swój obecny status na 

rynku pracy np. osoba długotrwale 

bezrobotna zarejestrowana w PUP, osoba 

młoda, bezrobotna, maksymalnie 5 lat po 

ukończeniu szkoły, bezrobotna 

zarejestrowana w PUP, osoba 

zarejestrowana w PUP jako poszukująca 

pracy, inny wnioskodawca. Na 

potwierdzenie statusu należy załączyć 

odpowiednie zaświadczenia wystawione 

przez PUP, brak zaświadczeń będzie 

skutkował nieprzyznaniem punktów w tym 

kryterium. 

 

 

 

 

3 Kwalifikacje wnioskodawcy 

Proszę opisać czy posiadane kwalifikacje 

lub doświadczenie jest zgodne z profilem 

planowanej działalności. Na potwierdzenie 

doświadczenia lub kwalifikacji należy 

dołączyć odpowiednie dokumenty – 

świadectwa ukończenia szkoły lub kursów, 

świadectwa pracy itp. (kopie). W 

przypadku gdy profil planowanej 

działalności gospodarczej nie wymaga 

specjalnych kwalifikacji i doświadczenia 

należy to opisać i uzasadnić. Brak opisu 

spowoduje nieprzyznaniem punktów w tym 

kryterium.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promenadas12.pl/
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4 Wpływ operacji na środowisko i klimat  

Operacja może mieć pozytywny, neutralny 

lub negatywny wpływ na środowisko. 

Proszę wybrać jedną z opcji i uzasadnić 

wybór. Opis pozytywnego lub neutralnego 

wpływu na środowisko powinien być 

szczegółowo wyjaśniony. Brak 

uzasadnienia będzie skutkował 

nieprzyznaniem punktów w tym kryterium. 

 

5 Miejsca pracy 

Preferowane będą operacje zakładające 

utworzenie dodatkowych miejsc pracy z 

wyłączeniem samozatrudnienia. Proszę 

opisać czy w wyniku realizacji operacji 

zostanie utworzone dodatkowe miejsce 

pracy i czy zostanie zatrudniona osoba z 

grupy defaworyzowanej określonej  w LSR.  

 

6 Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Proszę szczegółowo opisać czy/ lub w jaki 

sposób realizowana operacja będzie 

opierała się na wykorzystaniu lokalnych 

zasobów określonych w LSR, w tym 

płodów rolnych lub produktów lokalnych, 

walorów przyrodniczych,, zasobów 

ludzkich lub instytucjonalnych. Brak 

uzasadnienia będzie skutkował 

nieprzyznaniem punktów w tym kryterium, 

szczegółowy opis zasobów lokalnych 

znajduje się w LSR oraz w opisie lokalnych 

kryteriów wyboru). 

 

7 Innowacyjny charakter operacji 

Proszę wskazać czy realizowana operacja 

będzie miała charakter innowacyjny i na 

czym polega jej innowacyjność oraz na 

jakiej podstawie stwierdzono skalę 

innowacyjności. Proszę podać skalę 

innowacyjności – województwo, obszar 

LGD, gmina. Definicja innowacji znajduje 

się w LSR oraz w opisie lokalnych 

kryteriów wyboru. 

 

 

 

Wykaz załączników 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  
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Suma załączników  

 

 

……………………………………….    ………………………………………… 

Miejscowość, data       Podpis wnioskodawcy 


