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Piaski, dnia 09.09.2016 r. 

 

Wniosek Zarządu o zmianę lokalnych kryteriów wyboru 

do Walnego Zebrania Członków 

 

Zgodnie z procedurą zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, Zarząd LGD „Dolina Giełczwi” 

wnioskuje do Walnego Zebrania o zmianę lokalnych kryteriów wyboru w zakresie doprecyzowania 

informacji dodatkowych (kol. Opis / definicja oraz kol. Uwagi) do kryteriów. 

1) Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą 

– kryterium nr 10 „Wkład własny – intensywność pomocy”. 

Planowana zmiana została zaznaczona kolorem czerwonym: 
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Kryterium Opis / definicja 

Wartość 

minimal

na 

(minim

um 

cząstko

we) 

Wartość 

maksyma

lna 

Uwagi 

1

0 
Wkład własny – intensywność 

pomocy 

Operacja zakłada minimalny 

wymagany wkład własny 

finansowy – 4 pkt 

Operacja zakłada większy wkład 

własny finansowy niż wymagany 

minimalny – 8 pkt 

Preferowane będą operacje, które 

zakładają większy wkład własny 

finansowy Wnioskodawcy niż 

minimalny określony w LSR. 

Wysokość pomocy dla 

Wnioskodawców podejmujących 

działalność gospodarczą na 

obszarze LGD „Dolina 

Giełczwi”:  

1) Przy wkładzie własnym 

finansowym w 

wysokości od 10% - 20% 

- max kwota dotacji 

wynosi 60 tys. zł 

2) Przy wkładzie własnym 

finansowym w 

wysokości pow. 20% - 

max kwota dotacji 

wynosi 80 tys. zł 

3) Przy wkładzie własnym 

finansowym w 

wysokości pow. 30% - 

max kwota dotacji 

wynosi 100 tys. zł 

4 8 Kryterium różnicuje 

ocenę. 

Gotowość 

Beneficjenta do 

wniesienia wkładu 

własnego na 

poziomie min. 10% 

będzie 

wyznacznikiem jego 

gotowości 

i zaangażowania do 

realizacji operacji, 

tym samym 

zwiększając szanse 

na powodzenie 

realizacji operacji. 

 

Ocena spełnienia 

kryterium odbywa 

się na podstawie 

właściwego 

udokumentowania 

wkładu własnego w 

chwili składania 

projektu.  

 

Wnioskodawca ma 

obowiązek 

przedstawić 

dokumenty 

potwierdzające 
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posiadanie środków 

wystarczających do 

sfinansowania 

wkładu własnego: 

(1) umowa 

kredytowa (2) 

promesa kredytowa 

(3) umowa pożyczki 

(4) promesa leasingu 

finansowego (5) 

promesa pożyczki 

inwestycyjnej (6) 

aktualny wyciąg z 

rachunku 

bankowego (wyciąg 

nie może być starszy 

niż 14 dni na dzień 

złożenia wniosku), 

(7) wyciąg z lokaty 

(wyciąg nie może 

być starszy niż 14 

dni na dzień złożenia 

wniosku), (8)  inne 

dokumenty  

(wnioskodawca 

może przedłożyć 

inne dodatkowe 

dokumenty 

potwierdzające 

posiadanie środków 

finansowych z 

zastrzeżeniem, że 

dodatkowe 

dokumenty będą 

podlegały 

indywidualnej 

ocenie przez 

członków Rady 

LGD). 

 

2) Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru dla pozostałych podmiotów, w tym organizacji społecznych, 

wspólnot mieszkaniowych, kościołów – kryterium nr 9 „Członkostwo w LGD”. 
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Kryterium Opis / definicja 

Wartość 

minimal

na 

(minim

um 

cząstko

we) 

Wartość 

maksyma

lna 

Uwagi 

9 Członkostwo w LGD 

Wnioskodawca jest członkiem 

LGD powyżej 6 m-cy – 4 pkt 

Wnioskodawca jest członkiem 

LGD do 6 m-cy – 2 pkt 

Wnioskodawca nie jest 

Kryterium premiuje aktywność w 

strukturach lokalnej grupy 

działania. 

Aktywność w strukturach 

lokalnej grupy działania jest 

weryfikowana w odniesieniu do 

0 4 Weryfikacja na 

podstawie danych z 

biura LGD. 
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członkiem LGD – 0 pkt  

 

zapisów statutu LGD:  

(1) członek LGD wziął 

udział w co najmniej 1 

Walnym Zebraniu 

Członków oraz 

(2) nie zalega ze składkami 

członkowskimi.  

 

Uzasadnienie: 

Zaproponowane zmiany nie zmieniają samych lokalnych kryteriów wyboru, jedynie doprecyzowują zapisy 

odnoszące się do opisów, definicji i uwag do kryteriów wyboru. Dodane zapisy pozwolą uniknąć 

wątpliwości, jakie mogliby zgłaszać Wnioskodawcy w trakcie przygotowywania wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zapewnią poprawną ocenę wniosków przez Członków Rady LGD.  

 

 

               ( - ) 

        …………………………………………. 

            (podpisy członków Zarządu) 


