KARTA KRYTERIÓW LOKALNYCH
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”

Nr wniosku:

I. Tytuł projektu (działania)

II. Wnioskodawca (nazwa lub imię i nazwisko, adres)

III. Rodzaj wnioskodawcy (zaznacz stawiając obok w kratce znak X)
Mikroprzedsiębiorca
Rolnik lub domownik
(do 10 pracowników)
Organizacja pozarządowa

Jednostka samorządu terytorialnego

Związek kościelny

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Inny: ……………………………………………….......
IV. W który cel ogólny, szczegółowy i przedsięwzięcie wymienione w LSR, wpisuje się projekt?

V. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć). Uzasadnienie realizacji działania w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

VI. Proszę zaznaczyć ile projektów z udziałem finansowania zewnętrznego np. Unii Europejskiej Pan/Pani
zrealizował/a? (zaznacz stawiając obok w kratce znak X)
Żadnego

1 projekt

2 projekty

3 i więcej projektów

VII. Proszę opisać czy realizacja projektu będzie miała wpływ na rozwój oferty lub bazy turystycznej na obszarze
objętym LSR. Pozytywną odpowiedź proszę uzasadnić.

VIII. Proszę zaznaczyć ile nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty śródroczne, zostanie utworzonych
w trakcie realizacji projektu. (zaznacz stawiając obok w kratce znak X)
co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy

co najmniej 
2 i mniej niż 3 miejsca pracy

co najmniej 3 miejsca pracy
IX. Czy planowany projekt ma charakter innowacyjny, tzn. w trakcie jego realizacji wykorzystane zostaną
niepraktykowane dotąd na obszarze Lokalnej Grupy Działania rozwiązania czy sposoby wykorzystania zasobów?
Pozytywną odpowiedź proszę uzasadnić.

X. Proszę opisać czy realizacja projektu bazować będzie na lokalnych zasobach? Odpowiedź proszę uzasadnić
odwołując się do konkretnych warunków mocnych stron analizy SWOT (patrz III rozdział LSR) w odniesieniu
do projektu.

XI. Proszę napisać czy realizacja projektu wpłynie na promocję obszaru.
Jeśli tak to proszę napisać w jaki sposób.

XII. Proszę opisać czy realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji mieszkańców, pobudzenia
aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania? Odpowiedź proszę uzasadnić
odwołując się do konkretnych warunków mocnych stron analizy SWOT (patrz III rozdział LSR) w odniesieniu
do projektu.

XIII. Proszę napisać czy realizacja projektu dotyczyć będzie obiektów zabytkowych. Pozytywną odpowiedź
proszę uzasadnić.

XIV. Proszę podać wnioskowaną kwotę pomocy (w zł.)

XV. Proszę podać planowany termin realizacji projektu.

Data rozpoczęcia ………………………
Data zakończenia ………………………
XVI. Osoba uprawniona do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Adres:
E-mail:
Telefon:

Oświadczam, że:
wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego.
………………………………
(Podpis Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”,
Wojska Polskiego 80A, 26 – 700 Zwoleń, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych(tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
…………………………
Miejscowość, data

………………………………
(Podpis Wnioskodawcy)

