
 

 

 

Informacja dodatkowa 

do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla działania „Małe projekty” – 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
 

I WNIOSKODAWCA 
1 Pełna nazwa 
(Proszę podać dane zgodne z informacją zawartą w pkt. 7.1-7.3 Wniosku o przyznanie pomocy.) 
 

2 Osoba/y upowaŜniona/e do reprezentowania wnioskodawcy 
(Proszę podać dane zgodne z informacją zawartą w pkt. 10 Wniosku o przyznanie pomocy.) 
 

3 Adres wnioskodawcy 
(Proszę podać dane zgodne z informacją zawartą w pkt. 8 Wniosku o przyznanie pomocy.) 

 

II OPERACJA 
3 Tytuł 
(Proszę podać tytuł operacji zgodny z informacją zawartą w pkt. 13.1 Wniosku o przyznanie pomocy.) 
 

4 Cel operacji 
(Proszę podać cel operacji zgodny z informacja zawartą w pkt. 13.2 Wniosku o przyznanie pomocy.) 
 

III ZGODNO ŚĆ OPERACJI Z LOKALN Ą STRATEGIĄ ROZWOJU 
5 Zgodność z celami ogólnymi LSR 
(Proszę, poprzez wstawienie „X”, wskazać, do którego celu ogólnego Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się realizacja operacji.) 

 
CEL OGÓLNY 1 Rekreacja, integracja i rozwój mieszkańców obszaru „LGD – 
Dorzecze Wisły” 

 CEL OGÓLNY 2  Wzrost jakości oferty kulturalnej obszaru „LGD – Dorzecze Wisły” 

5.1 Uzasadnienie zgodności z celami ogólnymi LSR 
(Proszę uzasadnić w jaki sposób realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego wskazanego powyŜej.) 

 
 
 
 
6 Zgodność z celami szczegółowymi LSR 
(Proszę, poprzez wstawienie „X”, wskazać, do którego celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się realizacja operacji.) 

 CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Atrakcyjna dla mieszkańców oferta rekreacyjna obszaru   
LGD 



 CEL SZCZEGÓŁOWY  2.1 Atrakcyjna dla mieszkańców oferta kulturalna obszaru    
LGD 

 
CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2 Rozwój działalności i zwiększenie jakości świadczonych 
usług w obiektach prowadzących i rozpoczynających prowadzenie działalności 
kulturalnych 

6.1 Uzasadnienie zgodności z celami szczegółowymi LSR 
(Proszę uzasadnić w jaki sposób realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego wskazanego powyŜej.) 

 
 
 
 
7 Zgodność z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR 
(Proszę, poprzez wstawienie „X”, wskazać z jakim przedsięwzięciem zaplanowanym w Lokalnej Strategii Rozwoju zgodna jest przedstawiona 
operacja.) 

 

 

 
Rekreacja, integracja i rozwój mieszkańców obszaru LGD – Dorzecze Wisły 
 

 

1.1.2 Cykliczne wydarzenia rekreacyjne i integracyjne. Organizacja cyklicznych 
wydarzeń rekreacyjnych i integracyjnych. Dotacja do jednego wydarzenia nie moŜe 
być wyŜsza niŜ 6 000 zł. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wzrost jakości oferty kulturalnej obszaru LGD – Dorzecze Wisły 
 
2.1.1 Rozwój działalności lokalnych twórców kultury, w tym zakup strojów i  
instrumentów słuŜących kultywowaniu lokalnych tradycji kulturowych, h istorycznych i 
przyrodniczych. Operacje, w wyniku których zwiększy się oferta kulturalna obszaru LGD. 
Dotacja do jednej operacji nie moŜe być wyŜsza niŜ 10 000 zł. 
 
2.1.3 Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe w róŜnych obszarach kultury dla 
mieszkańców. Operacje, których celem jest stworzenie warunków dla mieszkańców 
obszaru do udziału w zajęciach szkoleniowych i warsztatowych w obszarze kultury. 
Dotacja do jednych zajęć nie moŜe być wyŜsza niŜ 5 000 zł. 
 
2.2.1 Remont lub wyposaŜenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne 
i słuŜące wspieraniu aktywności. . Dotacja do jednej operacji nie moŜe być wyŜsza niŜ 
20 000 zł. 

7.1 Uzasadnienie zgodności z przedsięwzięciami LSR 
(Proszę uzasadnić zgodność przedstawionej operacji z powyŜej wskazanym przedsięwzięciem Lokalnej Strategii Rozwoju.) 

 
 
 
 
IV ZGODNO ŚĆ OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 
1. Wpływ realizacji operacji na osiągniecie celów ogólnych i szczegółowych LSR 

 
operacja zgodna z więcej niŜ jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 3 

pkt. 



 operacja zgodna tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt. 

2. Operacja komplementarna uzupełniająca zakres innych operacji realizowanych lub  

    zrealizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR 

       operacja jest komplementarna z więcej niŜ 1 inna operacją realizowaną lub    

             zrealizowana w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt. 

         operacja jest komplementarna z 1 inna operacją realizowaną lub zrealizowaną w  ramach  

            przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt. 

         operacja nie jest komplementarna z inną operacją realizowana lub zrealizowaną w ramach    

             przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 0 pkt. 

3. Miejsce realizacji operacji: 

          miejscowość do 500 mieszkańców – 10 pkt. 

          miejscowość powyŜej 500 i nie więcej niŜ 1000 mieszkańców – 5 pkt. 

          miejscowość powyŜej 1000 mieszkańców – 3 pkt. 

4. Obszar realizacji operacji: 

          jedna miejscowość – 1 pkt. 

         dwie miejscowości – 2 pkt. 

         więcej niŜ dwie miejscowości – 3 pkt.  

V OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
Świadom/a/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 
oświadczam/y, Ŝe wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte 
o najpełniejszą wiedzę, którą posiadam/y, na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na 
otoczenie. 

 
 

…………………………………………… 
miejscowość, data 

 
 
 
………………………………………………. 
pieczątka imienna wraz z podpisem osób wskazanych w pkt. 2 lub 

ich czytelny podpisy 

 


