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

dla „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

 
1. Wnioskodawca 

1.1 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 

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

1.2. Adres zamieszkania lub siedziby 

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

2. Tytuł operacji 

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

3. Miejsce realizacji operacji 

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

4. Projekt przewiduje powstanie nowych miejsc noclegowych: 

 

            Nie                                                                            tak, podać liczbę ………………………. 
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5.  Projekt dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów: 

 

            nie dotyczy                                                                  tak (uzasadnić i podać które)       

                 

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

 

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

6.  Projekt spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy: 

 

            nie                                                                              tak, podać ile …………………………………….………. 
 

7. Powierzchnia uŜytków rolnych gospodarstwa 

 

Podać powierzchnię uŜytków rolnych gospodarstwa  ……………………… ha 
 

8. Oddziaływanie 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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Proszę krótko uzasadnić wybór: 
 

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

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

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

9.  Innowacyjność projektu: 

Proszę opisać ……………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………………….. 

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

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

10.  Projekt dotyczy: 

 

            rozwoju prowadzonej działalności  nierolniczej                            podjęcia nowej działalności nierolniczej           
 

11. Projekt dotyczy poszerzenia oferty gastronomicznej w tym produktów ekologicznych: 

 
Proszę opisać ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

w kierunku działalności nierolniczej” są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 

                Miejscowość i Data                         Podpis/pieczęć Wnioskodawcy  
 

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


