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„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje IX”  
 
 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LASOVIA 

 
O dofinansowanie mogą starać się osoby zameldowane na terenie gmin: 

 
Niwiska, Ostrów, Cmolas, Mielec, Tuszów Narodowy. 

 
Dofinansowanie w formie bezzwrotnej premii 50 000 złotych na podjęcie działalności gospodarczej.  

 
 

 

Proszę o wypełnienie poniższych informacji. 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………. 

 
Nr. tel. ………………………………………………. 

 
Adres zameldowania ……………………………………………………………………………… 

 
Adres planowanej inwestycji ……………………………………………………………………………. 

 
Gmina ……………………………………. 

 
Branża ……………………………………. 

 
Szacowana wartość dofinansowania ……………………. zł. 

 
Krótki opis pomysłu (jakie będą świadczone usługi/na jakim obszarze firma będzie działała/kto 
będzie potencjalnym Klientem?). 

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

 
 

 

Proszę o wypełnienie kolumny „Odpowiedzi!”. 

 
 

LP. Kryteria Opis Punktacja Odpowiedzi! 

1.  Wnioskodawca 
korzystał osobiście 
z doradztwa  

Wnioskodawca 
załącza oryginał 
zaświadczenia 

1) nie korzystał – 0 
pkt 

2) korzystał – 5 pkt 

Kryterium 
informacyjne – nie 
uzupełniaj. 
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w zakresie wniosku 
w biurze LGD. 

wydanego przez 
pracownika biura 
LGD lub jego kopię 
poświadczoną za 
zgodność przez 
pracownika LGD. 
Zaświadczenie 
wydaje się 
Wnioskodawcy 
który korzystał z 
doradztwa  
bezpośrednio  
w Biurze LGD. 

2. Powstawanie 
nowych miejsc 
pracy w ramach 
operacji. 

Miejsca pracy w 
przeliczeniu na 
pełne etaty 
średnioroczne, 
samozatrudnienie 
lub zatrudnienie 
osoby na podstawie 
umowy  
o pracę lub 
spółdzielczej 
umowy o pracę 
oraz utrzymanie 
tego miejsca pracy 
przez okres 2 lat od 
uzyskania płatności 
ostatecznej. 

1) 1 etat - 0 pkt 
2) 2 etaty - 10 pkt 
3) 3 etaty - 20 pkt 
 

 

3. Podnoszenie 
kompetencji osób 
w ramach operacji. 

Szkolenia, kursy i 
inne ściśle związane 
z realizacją operacji 
realizowane przez 
kompetentne 
instytucje, firmy 
szkoleniowe, 
potwierdzone 
zaświadczeniem, 
certyfikatem, 
dyplomem itp. 

1) nie przewiduje - 
0 pkt 
2) przewiduje - 10 
pkt 

 

4. Operacja sprzyja 
ochronie 
środowiska i 
przeciwdziała 
zmianom klimatu. 

Przez operacje 
mające pozytywny 
wpływ na stan 
środowiska 
naturalnego 
rozumie się 
operacje 
zmniejszające 
emisję hałasu, 
zanieczyszczeń lub 
promieniowania 
poprzez 
modernizację 
dotychczasowego 
źródła emisji lub 
zastąpienie go 

1) nie -  0 pkt 
2) tak - 10 pkt 
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innym 
urządzeniem, 
maszyną lub 
rozwiązaniem 
technicznym.    

5. Projekt jest 
innowacyjny. 

Wnioskodawca 
powinien uzasadnić 
innowacyjność 
projektu. 

1) nie - 0 pkt 
2) tak - 10 pkt 

 

6. Operacja jest 
składana przez 
osobę z grupy 
defaworyzowanej 
określonej w LSR 
lub bezpośrednio 
oddziałuje na  
grupę 
defaworyzowaną 
określoną  
w LSR. 

Wnioskodawca 
zalicza się do jednej 
z grup 
defaworyzowanych 
opisanych w LSR 
bądź operacja jest 
ukierunkowana  na 
zaspokajanie 
potrzeb grup 
defaworyzowanych 
wymienionych  
i opisanych w LSR. 
Wnioskodawca 
powinien  
uzasadnić w jaki 
sposób operacja 
wpływa na 
zaspokajanie 
potrzeb grup 
defaworyzowanych. 

1) nie - 0 pkt 
2) tak - 10 pkt 

 

7. Operacja  
realizowana przez 
osoby zakładające  
działalność 
gospodarczą której 
podstawę stanowią 
lokalne produkty, 
w tym lokalne 
produkty rolne. 

Wnioskodawca 
uzasadnił we 
wniosku i 
jednoznacznie 
można stwierdzić, 
że podstawą 
rozpoczętej 
działalności 
gospodarczej będą 
lokalne produkty 
czyli produkty 
związane  
z obszarem 
objętym LSR, 
specyficzne dla 
tego obszaru i które 
wpływają na 
promocję obszaru. 
Przez lokalne 
produkty rolne 
rozumie się 
produkty rolne 
wytwarzane na 
obszarze objętym 
LSR.   

1) nie - 0 pkt 
2) tak - 10 pkt 
 

 

8. Wnioskodawca Wnioskodawca 1) nie - 0 pkt  
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posiada zasoby 
własne 
odpowiednie do 
zakresu 
działalności którą 
zamierza 
uruchomić. 

wykazał iż posiada 
zasoby własne, 
przez które w 
szczególności 
należy rozumieć: 
lokal/biuro, 
maszyny urządzenia 
czy sprzęt 
odpowiedni  do 
zakresu planowanej 
działalności 
gospodarczej, które 
nie stanowią kosztu 
we wniosku. 

2) tak - 10 pkt 
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