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Informacja dodatkowa  

do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju  

dla działania:  

Odnowa i rozwój wsi  

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle, suma znaków nie większa niż: 3000) 

Wypełnienie formularza Informacji dodatkowej jest nieobowiązkowe, stanowi dokument 

pomocniczy dla Wnioskodawcy, służący poprawnemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy 

w celu prawidłowego uzasadnienia zgodności projektu z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami 

wyboru. 

Dane zawarte w polach od 1.1 do 2.6 należy przenieść do pola 14.2 Wniosku o przyznanie 

pomocy.  

 

1. Uzasadnienie zgodności operacji z celami i przedsięwzięciami  LSR. 

1.1 Proszę wskazad, który cel ogólny, cel szczegółowy i przedsięwzięcie  LSR są realizowane 
przez projekt. Projekt powinien realizowad jeden cel szczegółowy i jedno przedsięwzięcie 
w ramach wybranego celu ogólnego.   

 

1.2 Proszę wskazad w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników produktu, 
rezultatu i oddziaływania określonych w LSR dla celów i przedsięwzięd wskazanych 
w pkt. 1.1.  

 

2. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. 

2.1 Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków 
UE. Ile projektów zrealizował bądź realizuje Wnioskodawca (1-3; 4-6; pow. 6)? 

 
 

2.2 W jakim stopniu (małym, średnim, dużym) projekt przyczynia się do poprawy warunków 
sprzyjających aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Proszę krótko uzasadnid 
odpowiedź. 
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2.3 W jakim stopniu (małym, średnim, dużym) projekt przyczynia się do poprawy warunków 
sprzyjających aktywności społecznej. Proszę krótko uzasadnid odpowiedź. 

 
 

2.4 W jakim stopniu (małym, średnim dużym) efekty projektu przyczynią się do tworzenia 
trwałej i dostępnej oferty spędzania czasu wolnego na terenie LGD. Proszę krótko uzasadnid 
odpowiedź. 

 
 

2.5 Proszę określid w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do podejmowania 
innowacyjnych działao w zakresie rozwoju lokalnego1. 

 
 

2.6 Proszę wskazad, do jakich mocnych lub słabych stron obszaru LGD określonych w LSR 
(rozdział nr 3) operacja jest adekwatna i na czym ta adekwatnośd polega. 

 

 

 

 

                                                 
1  W ramach Inicjatywy Wspólnoty LEADER + na lata 2000-06, innowacja została zdefiniowana jako: 

 proces powstawania nowego produktu lub usługi, który uwzględnia odrębność danego obszaru; 

 nowa metoda umożliwiająca łączenie lokalnych zasobów ludzkich, naturalnych i finansowych, które owocuje 

lepszym wykorzystaniem miejscowego potencjału; 

 proces łączenia i powiązań pomiędzy sektorami, które tradycyjnie funkcjonowały oddzielnie; 

 oryginalne formy organizacji i zaangażowania ludności lokalnej w proces podejmowania decyzji i wdrażania 

projektu 


