
                                                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Nabór wniosków w ramach Osi 4 PROW 2007-2013     ODNOWA I ROWZWÓJ WSI      LGD Dunajec-Biała     Termin Naboru: od dnia  11.06.2010 r. do dnia 24.06.2010 r. 
 

Wzór załącznika pn. „Opis projektu pod kątem lokalnych kryteriów wyboru” 

dla „Odnowa i rozwój wsi” 

 
1. Wnioskodawca 

1.1 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 

1.2. Adres zamieszkania lub siedziby 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 

2. Tytuł operacji 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 

3. Miejsce realizacji operacji 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 

4. Stosunek wnioskowanej kwoty pomocy do liczby osób zamieszkałych w miejscowościach realizacji projektu: 

 

Podać łączną liczbę osób …………………….…… zamieszkałych w miejscowościach realizacji projektu 
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5.  Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej: 

 

 podać której infrastruktury dotyczy projekt  ………………………………………………………………………………………………………………………………..        

 

6.  Innowacyjność: 

 

podać nazwy miejscowości na które oddziałuje dana operacja (ocenia się zasięg operacji i powszechność poŜytków z niej płynących  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................    

7. Oddziaływanie operacji na środowisko: 

 

            projekt oddziałuje negatywnie na środowisko                   projekt jest neutralny na środowisko   

 

            projekt oddziałuje pozytywnie na środowisko                   projekt oddziałuje pozytywnie na środowisko                    

            (bez wykorzystania energii odnawialnej)                          (z wykorzystaniem energii odnawialnej) 
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8.  Koszt realizacji operacji 

8.1. Całkowity koszt operacji: 

 

……………………………………zł tj. 100 % 

8.2. Wysokość dofinansowania: 

 

……………………………………zł tj. ……………% 

8.3. Wysokość wkładu własnego: 

 

……………………………………zł tj. ……………% 

9. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE: 

 

Podać liczbę zrealizowanych projektów: ……………………………….…. 

10. Inne Uwagi mogące mieć wpływ na ocenę operacji 
 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 
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…………………………………………………………………………………………………………………................................................................................. 

 

 

Oświadczam, ze wszystkie dane i informacje zawarte w załączniku pn. Opis projektu pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Odnowa i rozwój 

wsi”  są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 

                Miejscowość i Data                         Podpis/pieczęć Wnioskodawcy  
 

 
                   ……………………………… dnia ………/………/ 2010                           ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                        Potwierdzenie przyjęcia przez LGD 
 


