
 

 
 

 

Załącznik nr 2 

do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji 

przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

 

 

OPIS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU –  

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwa/ Imię i nazwisko   

Tytuł operacji  

Miejsce realizacji operacji  

Cel operacji  

Cele LSR 

Cel ogólny   

Cel szczegółowy   

Przedsięwzięcie  

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR 
1. Czy Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów? 

 tak 

 nie 
proszę uzasadnić* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
2. Czy Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym 

charakterze? 

 realizował 2 i więcej projektów 



 

 
 

                realizował 1 projekt 

                - nie realizował projektów 
               Proszę uzasadnić* 
……………..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

3. Czy operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.: 

 tak 

 nie 
Proszę uzasadnić* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne 

strony obszaru: 

 tak 

 nie 
Proszę uzasadnić* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Czy operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru: 

 tak 

 nie 
proszę uzasadnić* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Czy Operacja zakłada:  

 organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania 

dziedzictwa 

                promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego   

               kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary   

               promocję produktów i/ lub usług lokalnych   

 
proszę uzasadnić* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

    

...............................................................                    ................................................................ 



 

 
 

    (miejscowość, data)                                                            (podpis   Wnioskodawcy) 

 

 

*Beneficjent powinien szczegółowo uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi Lokalnymi kryteriami wyboru z odniesieniem 

do dokumentów oraz danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. Uzasadnienie musi być spójne  i wynikać z wniosku o 

przyznanie pomocy, w szczególności z opisem planowanej operacji, planem finansowym, zestawieniem rzeczowo-finansowym 

operacji, opisem zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz załącznikami do wniosku min. 

dokumentacją projektową i kosztorysem. Beneficjent może przedstawić dodatkowe załączniki, które uwiarygodnią uzasadnienie 

Lokalnych Kryteriów Wyboru i danych zawartych we wniosku. 

 

 

 


