Załącznik nr ..... do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30 grudnia 2019r

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą
Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2019

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów wyboru operacji

1.
Lp.

Wniosek o dofinansowanie projektu
Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium

1

Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w Oświadczenie wnioskodawcy oraz wykaz
realizacji projektów współfinansowanych ze zrealizowanych projektów dołączone do
źródeł publicznych.
wniosku o dofinansowanie. Kryterium spełnione
w przypadku udokumentowania realizacji min. 2
projektów

2

W realizację operacji zaangażowany jest partner Umowa partnerska / list intencyjny /
reprezentujący sektor inny niż ten, którego porozumienie załączona do o wniosku
przedstawicielem jest wnioskodawca (publiczny, dofinansowanie
społeczny lub gospodarczy

3

Czy wnioskodawca w ramach realizacji zadania Na podstawie kwoty zapisanej we wniosku o
przewidział wkład własny przekraczający dofinansowanie
intensywność pomocy określoną w programie:

4

Projekt zostanie zrealizowany
w Oświadczenie dołączone do wniosku
miejscowości
o
liczbie
mieszkańców
o dofinansowanie
zameldowanych na pobyt stały w ewidencji UG na
ostatni dzień roku poprzedzającego rok składania
wniosków.

5

Czy realizacja operacja spowoduje powstanie Oświadczenie wnioskodawcy dołączone do
miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty wniosku o dofinansowanie
średniorocznie):

6

Wartość dofinansowania operacji wynosi

7

Wnioskodawca/pracownik
wnioskodawcy
skorzystał
z
bezpośredniego
doradztwa
Lista uczestników szkolenia/rejestr udzielonego
pracowników biura LGD (kontakt osobisty) lub
doradztwa
uczestniczył w szkoleniu z zakresu przygotowania
wniosku o przyznanie pomocy dla danego
przedsięwzięcia.

8

Oświadczenie wnioskodawcy dołączone do
Wnioskodawca przewidział rozpowszechnianie wniosku o dofinansowanie oraz ujęcie kosztów
w
zestawieniu
kosztów
informacji
dotyczącej
otrzymania promocji
dofinansowania projektu za pośrednictwem LGD niekwalifikowanych operacji.

Na podstawie kwoty
o dofinansowanie

zapisanej we wniosku

Przykładowe metody informacji:
- strona internetowa wnioskodawcy
- tablica informacyjna o pozyskaniu środków za
pośrednictwem LGD (wg. wzoru LGD)
- informacja na wizytówkach, ulotkach
plakatach itp. o pozyskaniu środków za
pośrednictwem LGD
- inne wskazane w oświadczeniu

