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Miejsce na pieczątkę 

 

 

 

KRYTERIA OCENY WSTĘPNEJ OPERACJI  realizowanych przez podmiot inny niż LGD  

operacji własnych LGD i dla podmiotów, które zgłosiły zamiar jej realizacji 

LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR - LSR 2014-2020 

NUMER WNIOSKU: 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 
 
 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 
 

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA WG. TABLEI CELÓW 

 
 

L.p. Kryterium Opis TAK NIE 

1. 

Wniosek o dofinansowanie 
operacji został złożony we 
właściwym miejscu 

Czy wniosek został złożony we właściwym miejscu 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

Kryterium weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów 
we wniosku o dofinansowanie oraz pieczęci złożenia wniosku 
do sekretariatu LGD. 

  

2. 

Wniosek o dofinansowanie 
operacji złożono w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu 

Czy wniosek został złożony w terminie wskazanym w 
ogłoszeniu? 

Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru złożonych 
wniosków oraz poświadczeniu na wniosku wpływu do 
sekretariatu LGD. 

  

3. 
Istnieje możliwość identyfikacji 
wnioskodawcy 

Czy wniosek zawiera nazwę i dane identyfikacyjne podmiotu, 
który występuje o dofinansowanie? KRS, NIP, REGON oraz nr 
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
wniosków o przyznanie płatności, przez co istnieje możliwość 
identyfikacji wnioskodawcy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

  



 

dofinansowanie oraz załączników do wniosku. 

4. 

Wniosek o dofinansowanie 
operacji złożono zgodnie z 
zakresem wskazanym w 
ogłoszeniu 

Czy wniosek jest zgodny z zakresem wskazanym w 
ogłoszeniu? 

Kryterium weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów 
we wniosku o dofinansowanie, porównaniu tych zapisów z 
aktualnym ogłoszeniem o konkursie. 

  

5. 

Wniosek o dofinansowanie 
operacji złożono zgodnie z formą 
wskazaną w ogłoszeniu 

Czy wniosek jest zgodny z formą wskazaną w ogłoszeniu? 
Premia, refundacja. 

Kryterium weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów 
we wniosku o dofinansowanie, porównaniu tych zapisów z 
aktualnym ogłoszeniem o konkursie. 

  

6. 

Wniosek o dofinansowanie 
operacji złożono co najmniej na 
kwotę wskazaną w ogłoszeniu 
(dotyczy tylko konkursów dot. 
podejmowania 
przedsiębiorczości) 

Czy wniosek  został złożony co najmniej na kwotę wskazaną 
w ogłoszeniu? 

Kryterium weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów 
we wniosku o dofinansowanie, porównaniu tych zapisów z 
aktualnym ogłoszeniem o konkursie. 

  

7 
Wniosek złożony bezpośrednio w 
biurze LGD  

Czy wniosek został złożony osobiście albo przez 
pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną? 

  

OPERACJA PRZESZŁA POZYTYWNIE/ NEGATYWNIEOCENĘ WSTEPNĄ* 

 

           

Podpis członka Rady…………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ  I 

 

 

………………………………………………………….. 

Data i podpis 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ  II 

 

……………………………… 

……………………………………………………………. 

Data i podpis 

Imię i nazwisko Przewodniczącej/-ego lub Wiceprzewodniczącej/-ego 

 

………………………………… 

Potwierdzam dokonaną ocenę oraz weryfikację karty przez 2 osoby. 

 

…………………………………………………………….. 



* niepotrzebne skreslić 

 

Instrukcja wypełniania karty: 
1. Kartę należy wypełnić przez wpisanie „Tak” lub „Nie” 

2. Operacja spełnia kryteria wstępnej oceny, jeżeli w ramach oceny udzielono odpowiedzi „TAK” na wszystkie pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data i podpis Przewodniczącej/-ego lub Wiceprzewodniczącej/-ego Rady 


