
 

 

Zał. nr 2 do ogłoszenia  

o naborze nr 2/2017 

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie 

warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 
 

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących  

w naborze nr 2/2017 

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących  

w ramach naboru - tj. przynależność Wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej - są: 

a) 

Osoba długotrwale bezrobotna  

(tj. pozostająca bez pracy łącznie 

przez co najmniej 12  

m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia 

złożenia wniosku do LGD), 

Dokumentem potwierdzającym jest zaświadczenie  

z właściwego urzędu/ organu ubezpieczeniowego 

potwierdzające długość okresu pozostawania bez pracy 

przez Wnioskodawcę i czasookres (termin).  

b) osoba młoda 18-35 lat 

 Dokumentem potwierdzającym jest w szczególności 

kopia dokumentu tożsamości lub innego dokumentu 

potwierdzającego datę urodzenia Wnioskodawcy. Jeżeli 

data urodzenia Wnioskodawcy została podana w 

złożonej w naborze dokumentacji aplikacyjnej, 

Wnioskodawca nie ma obowiązku załączania 

dodatkowych dokumentów na potwierdzenie spełniania 

tego warunku udzielenia wsparcia. 

c) osoba w wieku  50+ 

 Dokumentem potwierdzającym jest w szczególności 

kopia dokumentu tożsamości lub innego dokumentu 

potwierdzającego datę urodzenia Wnioskodawcy. Jeżeli 

data urodzenia Wnioskodawcy została podana  

w złożonej w naborze dokumentacji aplikacyjnej, 

Wnioskodawca nie ma obowiązku załączania 

dodatkowych dokumnetów na potwierdzenie spełniania 

tego warunku udzielenia wsparcia. 

d) 

kobieta zamieszkała na obszarze 

gmin wiejskich objętych LSR 

(tj. gmin Włodawa wiejska, 

Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-

Huta, Hanna, Wyryki, Stary 

Brus) 

 Dokumentem potwierdzającym jest w szczególności 

kopia dokumentu tożsamości lub innego dokumentu 

potwierdzającego płeć i gminę zamieszkania  

Wnioskodawcy. Jeżeli płeć i gmina zamieszkania 

Wnioskodawcy wynika ze złożonej w naborze 

dokumentacji aplikacyjnej, Wnioskodawca nie ma 

obowiązku załączania dodatkowych dokumnetów na 

potwierdzenie spełniania tego warunku udzielenia 

wsparcia. 

 

 



 

 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie lokalnych kryteriów wyboru operacji do 

dofinansowania obowiązujących w ramach naboru 2/2017 

W celu potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania 

obowiązujących w ramach naboru, należy wraz z wnioskiem przedłożyć wypełnione z należytą 

starannością Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji na 

formularzu LGD dostępnym do pobrania na stronie internetowej LGD (w menu górnym DLA 

WNIOSKODAWCÓW/ OGŁOSZENIA O NABORACH) wraz z pozostałą dokumentacją 

konkursową. Rada dokonując oceny wniosków wedle lokalnych kryteriów wyboru bierze pod uwagę 

informacje zawarte w ww. oświadczeniu jak również w całej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o 

przyznanie pomocy wraz z załącznikami) oraz w oparciu o informacje własne LGD (np. listy 

uczestników szkoleń) jak również w oparciu o informacje dostępne w publicznych rejestrach 

elektronicznych (CEIDG, przeglądarka elektronicznych ksiąg wieczystych).  

Na potwierdzenie spełniania poszczególnych kryteriów wyboru (w szczególności kryteriów nr 1-3) 

wskazane jest załączenie dodatkowych dokumentów, np.: 

a) Kryterium nr 1: w celu potwierdzenia braku zatrudnienia na umowę o pracę, zaleca się 

załączenie dokumentu typu: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub inny dokument, który uprawdopodobni, że na dzień złożenia 

wniosku wnioskodawca nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.  

b) Kryterium nr 2: na potwierdzenie innowacyjności operacji zaleca się dodanie załączników 

potwierdzających innowacyjność operacji, gdy innowacyjność nie wynika wprost z wniosku  

o przyznanie pomocy lub opisu zawartego w Oświadczeniu wnioskodawcy o spełnianiu 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

c) Kryterium nr 3: na potwierdzenie pozytywnego wpływu operacji na stan środowiska 

naturalnego i przeciwdziałania zmianom klimatycznym zaleca się dodanie załączników, jeżeli 

proekologiczny charakter operacji nie wynika wprost z wniosku (np. z kosztorysu 

inwestorskiego).  

 

 

Okuninka, dn. 10.11.2017r. 


