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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Cel projektu: Wdrażanie LSR. 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1
  

o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji 

OPERACJA WŁASNA 
 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:  1.3.4 Popularyzowanie innowacyjnych przedsięwzięć w tym dobrych praktyk związanych 

z ochroną środowiska zapobiegających zmianom klimatycznym 

 

WNIOSKODAWCA: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

TYTUŁ OPERACJI: 

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

 

Ubiegając się o dofinasowanie wyżej wymienionego projektu, oświadczam co następuje: 

(Proszę wybrać treść właściwego oświadczenia poprzez wstawienie znaku X lub V w polu po 

prawej stronie przy wybranym oświadczeniu) 
 

Lp. Treść kryterium 

1 

Kryterium: Status Wnioskodawcy 

Wyjaśnienie: Premiowane są operacje, których Wnioskodawcami są podmioty spoza sektora finansów 

publicznych. Rada oceniając projekt wedle niniejszego kryterium będzie brała pod uwagę informacje 

dotyczące wnioskodawcy zawarte we wniosku o przyznanie pomocy. 

Przykładowe podmioty należące do sektora finansów publicznych: jednostki samorządu terytorialnego, 

samorządowe instytucje kultury, publiczne placówki oświatowe. 

A Wnioskodawca spoza sektora finansów publicznych 
 

B Wnioskodawca z sektora finansów publicznych 
 

2 

Kryterium: Efektywność kampanii 

Wyjaśnienie: Preferowane są operacje, w ramach których realizowane kampanie promocyjne kierowane są 

do jak najszerszego grona odbiorców. W przypadku wybrania oświadczenia A należy podać uzasadnienie 

opisujące w jaki sposób planuje się dotarcie do wymaganej liczby odbiorców kampanii. Podana liczba 

odbiorców będzie weryfikowana po realizacji projektu w oparciu o ankietę monitorującą składaną przez 

                                                      
1 Informacja dla Wnioskodawców dotycząca oświadczenia o spełnieniu lokalnych kryteriów wyboru operacji:  
Wypełniając oświadczenie należy pamiętać, że jest to dokument, który został stworzony w celu dokonania oceny operacji przez Radę LGD 

Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pod kątem zgodności z kryteriami wyboru. Niezwykle istotny jest fakt, iż oświadczenie jest rozszerzeniem  

i uzupełnieniem treści, które znajdują się we wniosku o przyznanie pomocy. Rada oceniając projekt będzie brała pod uwagę zarówno treść 

niniejszego oświadczenia, jak i dane zawarte we wniosku i załącznikach do niego, jak również w miarę potrzeby dane powszechnie dostępne  

w rejestrach elektronicznych. Informacje podane w oświadczeniu Wnioskodawcy nie poparte lub sprzeczne z danymi zawartymi w pozostałych 

źródłach nie będą brane pod uwagę. Nierzetelne wypełnienie niniejszego oświadczenia będzie miało wpływ na punkty przyznane projektowi,  

co z kolei zadecyduje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji. Informacje zawarte w oświadczeniu oraz wniosku o dofinansowanie będą 

weryfikowane po zakończeniu realizacji projektu na podstawie danych zawartych w ankiecie monitorującej, do której złożenia będzie obligowała 

beneficjenta umowa o przyznaniu pomocy.  

Zał. nr 4 do Procedury oceny i 

wyboru operacji własnej LGD 
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beneficjenta do LGD. 

A 

Liczba odbiorców kampanii na poziomie co najmniej 20 000 odbiorców 
Uzasadnienie: 

 

 

 

 

B Liczba odbiorców kampanii poniżej  20 000 odbiorców 
 

3 

Kryterium: Odbiorcy projektu 

Wyjaśnienie: Preferowane będą operacje, które oprócz tego, że są kierowane do mieszkańców LSR, 

przewidują w swoich działaniach włączenie dzieci i młodzieży szkolnej do kampanii promocyjnych, w celu 

kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej.  

W przypadku zaznaczenia oświadczenia A należy podać uzasadnienie opisujące sposób włączenia dzieci i 

młodzieży szkolnej w realizację lub odbiór projektu. Włączenie dzieci i młodzieży może odbywać się 

poprzez skierowanie do nich bezpośrednich działań lub zaangażowanie dzieci i młodzieży w kampanię np. 

poprzez konkurs na opracowanie plakatu zachęcającego o dbałość o środowisko itp. 

A 

Kampania przewiduje włączenie dzieci i młodzieży szkolnej 
Uzasadnienie: 

 

 

 

B Kampania nie przewiduje włączenia dzieci i młodzieży szkolnej 
 

4 

Kryterium: Zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (TIK) 
Wyjaśnienie: Kryterium preferuje projekty, które zakładają wykorzystanie technologii informacyjno-

telekomunikacyjnych w procesie przekazywania treści odbiorcom projektu. Przez zastosowanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych rozumie się: wykorzystanie komputerów (komputerów stacjonarnych, 

laptopów, tabletów), urządzeń peryferyjnych (projektorów, tablic multimedialnych) oprogramowania 

komputerowego (na komputery, tablety, smartfony), wykorzystania sieci Internet. 

W przypadku zaznaczenia oświadczenia A należy podać uzasadnienie opisujące jakie technologie 

informacyjno-komunikacyjne (TIK) zostaną zastosowane w projekcie.  

A 

Wnioskodawca przewiduje zastosowanie co najmniej dwóch kanałów/narzędzi TIK w 

projekcie 
Uzasadnienie: 

 

 

 

B Wnioskodawca przewiduje wykorzystanie jednego kanału/narzędzia TIK lub nie przewiduje 

wykorzystania żadnego kanału/narzędzia TIK w projekcie 

 

5 

Kryterium: Doświadczenie Wnioskodawcy 
Wyjaśnienie: Kryterium preferuje Wnioskodawców, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat od daty 

składania wniosku zrealizowali/opracowali co najmniej 2  koncepcje kampanii promocyjnych.  Ocena 

niniejszego kryterium nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu zrealizowanych przez 

Wykonawcę kampanii wizerunkowych/promocyjnych oraz listów referencyjnych. W przypadku 

zaznaczenia oświadczenia A należy podać uzasadnienie opisujące rodzaj zrealizowanych kampanii 

promocyjnych oraz załączyć załączniki potwierdzające realizacją co najmniej 2 kampanii promocyjnych. 

A 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch kampanii 

promocyjnych 
Uzasadnienie: 

 

 

Załączniki: 

1. ………………………. 
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2. ……………………… 

 

B Wnioskodawca nie posiada wymaganego doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnych 
 

6 

Kryterium aktywizujące 

Wyjaśnienie: Kryterium preferuje Wnioskodawców, którzy nie korzystali ze środków przeznaczonych na 

realizację LSR w okresie programowania PROW 2007 – 2013. Rada oceniając operację wedle powyższego 

kryterium będzie brała pod uwagę również informacje dostępne w bazie danych LGD. 

A Wnioskodawca nie korzystał ze środków przeznaczonych na realizację LSR w okresie 

programowania PROW 2007 - 2013 

 

B Wnioskodawca korzystał ze środków przeznaczonych na realizację LSR w okresie 

programowania PROW 2007 - 2013 

 

7 

Kryterium: Oddziaływanie promocyjne projektu 
Wyjaśnienie: Kryterium preferuje operacje, które zakładają wykorzystanie loga i marki Poleskiej Doliny 

Bugu w celu zwiększenia rozpoznawalności obszaru Poleskiej Doliny Bugu. 

W przypadku wybrania oświadczenia A należy podać uzasadnienie opisujące w jakiej formie nazwa obszaru 

„Poleska Dolina Bugu” zostanie wyeksponowane w materiałach promocyjnych projektu. 

A 

Wnioskodawca wyeksponuje w materiałach promocyjnych nazwę obszaru -  Poleska Dolina 

Bugu 
Uzasadnienie: 

 

 

 

B Wnioskodawca nie wyeksponuje w materiałach promocyjnych nazwy obszaru -  Poleska 

Dolina Bugu 

 

 

Informacje zawarte w oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

Znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016, poz. 1137, z późn. zm.). 
 
 

 

 

 

……………………………………………….. 

 

……………………………………………… 

Miejscowość i data Podpis Wnioskodawcy 

 

 


