Wzór dokumentu 2. Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR wraz z pytaniami, które ułatwią ustalenie zgodności
bądź niezgodności z LSR.

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR
NUMER KONKURSU: ………………………………………………………………………………………………………………………….
NUMER WNIOSKU: …………………………………………………………………………………………………………………………….
TYTUŁ PROJEKTU: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
NAZWA WNIOSKODAWCY: ……………………………………………………………………………………………………………….
OCENIAJĄCY: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
- Cel ogólny 1 – Polepszenie jakości życia mieszkańców Spisza i okolicy głównie poprzez rozwój turystyki
 TAK
 NIE
- Cel ogólny 2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 TAK
 NIE
- Cel ogólny 3 – Mieszkańcy Spisza i okolicy społeczeństwem reprezentującym wysoki poziom intelektualny
 TAK
 NIE
 TAK

- Cel ogólny 4 – Wzmocnienie Spisza i okolicy jako regionu otwartego

 NIE

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
1.1: Wzrost funkcjonalności, dostępności i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców i
turystów
 TAK
 NIE
1.2: Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

 TAK

 NIE

2.1: Poprawa działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej na obszarze LGD

 TAK

 NIE

3.1: Wzrost możliwości rozwoju społeczno – intelektualnego na obszarze LGD

 TAK

 NIE

3.2: Poprawa wewnętrznej współpracy i przepływu informacji między mieszkańcami a LGD
 TAK
4.1: Poszerzenie horyzontów współpracy z innymi regionami

 TAK

 NIE
 NIE

Czy operacja wpisuje się w zakres tematyczny podany w informacji o naborze wniosków?
Wypisać zakres tematyczny operacji o ile pokrywa się z zakresem tematycznym podanym w informacji o naborze:

OPERACJA JEST ZGODNA Z CELAMI LSR (zgodna z przynajmniej jednym celem ogólnym i jednym celem
szczegółowym)
 TAK
 NIE
OPERACJA JEST ZGODNA Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM
 TAK
 NIE
 NIE DOTYCZY

Głosuję za uznaniem / nieuznaniem * operacji za zgodną z LSR **

…………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

…………………………………
PODPIS OCENIAJĄCEGO

*niewłaściwą opcję należy skreślić
** operacje które nie są zgodne z zakresem tematycznym lub z celami LSR nie podlegają dalszej ocenie

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI LOKALNYMI
Działanie PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Wzór dokumentu 3.

NUMER KONKURSU: ………………………………………………………………………………………..……….
NUMER WNIOSKU: …………………………………………………………………………………………….…….
TYTUŁ PROJEKTU: ………………………………………………………………………………………………….
NAZWA WNIOSKODAWCY: …………………………………………..…………………………………………….
OCENIAJĄCY …………………………………………………………………………………………………………
PUNKTY

KRYTERIUM MERYTORYCZNE

Uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR
Wnioskodawca wskazał, że projekt jest zgodny z celami LSR i przyczyni się do osiągnięcia minimum jednego ze
wskaźników produktu z LSR i powiązanego z nim wskaźnika rezultatu
Wnioskodawca wskazał, że projekt jest zgodny z LSR lecz nie określił jak przyczyni się do realizacji wskaźników
LSR lub wskaźniki nie wpisują się w zakres tematyczny naboru wniosków

PRZYZNANA
LICZBA
PUNKTÓW

10
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Racjonalność wydatków
Koszty realizacji operacji wynikają z biznesplanu i załączonych ofert cenowych
Nie spełnia powyższego warunku

10
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Innowacyjność operacji
Operacja jest innowacyjna wg wnioskodawcy i wnioskodawca uzasadnił przekonująco na czym ona polega
Operacja jest innowacyjna wg wnioskodawcy ale nie uzasadnił on przekonująco na czym polega innowacyjność
Operacja nie jest innowacyjna.

10
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Wzrost zatrudnienia
Poprzez realizację projektu zostaną utworzone 1 lub więcej miejsc pracy
Projekt nie przewiduje tworzenia miejsc pracy

5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca
Nie przekracza średniej powierzchni gospodarstwa w województwie
Nie przekracza średniej pow. gospodarstwa w kraju
Przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa w kraju

10
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Członkostwo wnioskodawcy lub jego przedstawiciela** w LGD
Przystąpił do LGD najpóźniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku i uczestniczył w min 1 W Z C
Nie spełnia powyższego warunku

5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (w przypadku uznania deklarowanego we wniosku przedstawicielstwa za sztuczne):
Udział wnioskodawcy lub przedstawiciela** w szkoleniach z zakresu Wdrażania LSR
Uczestniczył w minimum 1 szkoleniu organizowanym przez LGD lub inną jednostkę upoważnioną, w latach 2009 –
2013, z zakresu przyznania pomocy na działanie o które wnioskuje o pomoc
Nie uczestniczył w szkoleniu lecz min. 2 x korzystał w doradztwa bezpośrednio w biurze LGD

10

Nie uczestniczył w żadnym szkoleniu z zakresu działania, o które wnioskuje

0

5

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (w przypadku uznania deklarowanego we wniosku przedstawicielstwa za sztuczne):
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIA MERYTORYCZNE:

……………………….

…………….……..…………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO

**Zgodnie z regulaminem Rady LGD każdy wniosek aby mógł zostać wybrany do finansowania w ramach LSR to 50%
maksymalnej liczby punktów. – dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej min. liczba punktów wynosi 30

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI LOKALNYMI
Działanie PROW: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw
Wzór dokumentu 4.

NUMER KONKURSU: ………………………………………………………………………………………………….
NUMER WNIOSKU: ……………………………………………..…………………………………………………….
TYTUŁ PROJEKTU: …………………………………………………………………………………………………..
NAZWA WNIOSKODAWCY: ………………………………………………………………………..……………….
OCENIAJĄCY …………………………………………………………………………………………………………
PUNKTY

KRYTERIUM MERYTORYCZNE

Uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR
Wnioskodawca wskazał, że projekt jest zgodny z celami LSR i przyczyni się do osiągnięcia minimum jednego ze
wskaźników produktu z LSR i powiązanego z nim wskaźnika rezultatu
Wnioskodawca wskazał, że projekt jest zgodny z LSR lecz nie określił jak przyczyni się do realizacji wskaźników
LSR lub wskaźniki nie wpisują się w zakres tematyczny naboru wniosków

PRZYZNANA
LICZBA
PUNKTÓW

15
0

Uzasadnienie członka Rady do przyznanej liczby punktów
Racjonalność wydatków
Koszty realizacji operacji wynikają z biznesplanu i załączonych ofert cenowych
Nie spełnia powyższego warunku
Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów

10
0

Innowacyjność operacji
Operacja jest innowacyjna wg wnioskodawcy i wnioskodawca uzasadnił przekonująco na czym ona polega
Operacja jest innowacyjna wg wnioskodawcy ale nie uzasadnił on przekonująco na czym polega innowacyjność
Operacja nie jest innowacyjna.

10
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Wzrost zatrudnienia
Poprzez realizację projektu zostaną utworzone 3 lub więcej miejsc pracy
Poprzez realizację projektu zostaną utworzone 2 miejsca pracy
Poprzez realizację projektu zostaną utworzone 1 miejsce pracy
Realizacja operacji nie przewiduje utworzenia miejsca pracy – wniosek wykluczony

15
10
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Członkostwo wnioskodawcy lub jego przedstawiciela** w LGD
Przystąpił do LGD najpóźniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku i uczestniczył w min 1 Walnym
Zebraniu Członków
Nie spełnia powyższego warunku

5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (w przypadku uznania deklarowanego we wniosku przedstawicielstwa za sztuczne):
Udział wnioskodawcy lub jego przedstawiciela** w szkoleniach z zakresu Wdrażania LSR
Uczestniczył w minimum 1 szkoleniu organizowanym przez LGD lub inną jednostkę upoważnioną, w latach
2009 – 2013, z zakresu przyznania pomocy na działanie o które wnioskuje o pomoc
Nie uczestniczył w szkoleniu lecz min. 2 x korzystał w doradztwa bezpośrednio w biurze LGD
Nie uczestniczył w żadnym szkoleniu z zakresu złożonego wniosku o pomoc

10
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (w przypadku uznania deklarowanego we wniosku przedstawicielstwa za sztuczne):
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIA MERYTORYCZNE:

…………………………………

….……………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO

**Zgodnie z regulaminem Rady LGD każdy wniosek aby mógł zostać wybrany do finansowania w ramach LSR to 50% maksymalnej liczby punktów.
– dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw min. liczba punktów wynosi 32,5 pkt i minimum 5 punktów za kryterium zatrudnienie.

Wzór dokumentu 5. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI LOKALNYMI, Działanie PROW: Odnowa i Rozwój Wsi
NUMER KONKURSU: ……………………………………NUMER WNIOSKU:………………………………………………………….
TYTUŁ PROJEKTU: ………………………………………………………………………………………………………………………....
NAZWA WNIOSKODAWCY: ………………………………………………………………………..…………………………………….
OCENIAJĄCY ……………………………………………………………………………………………………………………………….
PUNKTY

KRYTERIUM MERYTORYCZNE

PRZYZNANA
L. PUNKTÓW

Uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR

Wnioskodawca wskazał, że projekt jest zgodny z celami LSR i przyczyni się do osiągnięcia minimum jednego ze
wskaźników produktu z LSR i powiązanego z nim wskaźnika rezultatu
Wnioskodawca wskazał, że projekt jest zgodny z LSR lecz nie określił jak przyczyni się do realizacji wskaźników
LSR lub wskaźniki nie wpisują się w zakres tematyczny naboru wniosków

10
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów:
Miejsce realizacji operacji *(w przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach wylicza się średnią arytmetyczną)
Realizacja w miejscowości liczącej do 1 500 mieszkańców
Realizacja w miejscowości liczącej powyżej 1 500 mieszkańców

5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Wykorzystanie lokalnych zasobów – zintegrowanie zasobów
Realizacja operacji przyczyni się do bezpośredniego wykorzystania minimum dwóch różnych grup lokalnych zasobów
(zasoby ludzkie, natury, kultury, dziedzictwo, inne zasoby)
Realizacja operacji przyczyni się do bezpośredniego wykorzystania jednego rodzaju spośród lokalnych zasobów
Realizacja inwestycji nie przyczyni się do wykorzystania zasobów lokalnych

15
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów:
Udział podmiotów w realizacji operacji – zintegrowanie podmiotów
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem minimum jednego podmiotu (jako partnera) reprezentującego inny
niż wnioskodawca sektor gospodarki
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem podmiotu reprezentującego ten sam sektor gospodarki co
wnioskodawca (publ., społ., gospodarczy)
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę bez udziału innych podmiotów

10
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (Nie wystarcza złożenie samego załącznika o partnerstwie, członek Rady może zakwestionować
poprawność zadeklarowanego partnerstwa jeśli uzna, że jest ono sztuczne i nie związane z realizacją konkretnego projektu):
Doświadczenie wnioskodawcy lub jego przedstawiciela** w realizacji podobnych projektów
Duże –realizował minimum 2 projekty inwestycyjne dofinansowany z budżetu UE
Średnie – realizował minimum 1 projekt inwestycyjny dofinansowany z budżetu UE
Żadne – nie realizował żadnego projektu

10
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (Nie wystarcza złożenie samego załącznika z wykazem realizowanych projektów, członek Rady może
zakwestionować poprawność zadeklarowanego doświadczenia jeśli ma wiedzę że jest ono naciągane, dotyczy to również przedstawicielstwa jeśli zostanie
uznane za sztuczne i naciągane):
Członkostwo wnioskodawcy lub jego przedstawiciela** w LGD
Jest członkiem LGD więcej niż 3 lata i uczestniczył w WZC minimum raz w roku od czasu przystąpienia do LGD oraz opłacał w
każdym roku pełną składkę członkowską
Jest członkiem LGD więcej niż 3 lata ale nie spełnia wszystkich powyższych warunków
Przystąpił do LGD najpóźniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku i uczestniczył w min 1 WZC
Nie spełnia żadnego z powyższych warunków

10
5
2
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (w przypadku uznania deklarowanego we wniosku przedstawicielstwa za sztuczne):
Udział wnioskodawcy lub jego przedstawiciela** w spotkaniach przy opracowaniu LSR lub szkoleniach LGD
Był obecny na minimum 10-ciu spotkaniach przy opracowywaniu LSR
Był obecny na mniej niż 10-ciu spotkaniach przy opracowywaniu LSR
Nie brał udziału w spotkaniach lecz uczestniczył w szkoleniu z zakresu Wdrażania LSR

10
5

Nie był obecny na spotkaniach ani na szkoleniach z zakresu Wdrażania LSR

0

2

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (w przypadku uznania deklarowanego we wniosku przedstawicielstwa za sztuczne):
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIA MERYTORYCZNE:

………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

……….……………………………
CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO

*Zgodnie z regulaminem Rady LGD każdy wniosek aby mógł zostać wybrany do finansowania w ramach LSR to 50% maksymalnej liczby punktów.
– dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej min. liczba punktów wynosi 35 p.

Wzór dokumentu 6. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI LOKALNYMI
Działanie PROW: Małe Projekty
NUMER KONKURSU: ……………………………NUMER WNIOSKU: ……………………….………………….
TYTUŁ PROJEKTU: ………………………………………………………………………………………………….
NAZWA WNIOSKODAWCY: ………………………………………………………………..…..…………………..
OCENIAJĄCY …………………………………………………………………………………………………………
PUNKTY

KRYTERIUM ERYTORYCZNE
Uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR
Wnioskodawca wskazał, że projekt jest zgodny z celami LSR i przyczyni się do osiągnięcia minimum jednego ze
wskaźników produktu z LSR i powiązanego z nim wskaźnika rezultatu
Wnioskodawca wskazał, że projekt jest zgodny z LSR lecz nie określił jak przyczyni się do realizacji wskaźników
LSR lub wskaźniki nie wpisują się w zakres tematyczny naboru wniosków

PRZYZNANA
L. PUNKTÓW

15
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Miejsce realizacji operacji *(w przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach wylicza się średnią arytmetyczną)
Realizacja w miejscowości liczącej do 1 500 mieszkańców
5
Realizacja w miejscowości liczącej powyżej 1 500 mieszkańców
0
Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Wykorzystanie lokalnych zasobów – zintegrowanie zasobów
Realizacja operacji przyczyni się do bezpośredniego wykorzystania minimum dwóch różnych grup lokalnych
zasobów (zasoby ludzkie, natury, kultury, dziedzictwo, zasoby inne)
Realizacja operacji przyczyni się do bezpośredniego wykorzystania tylko jednego rodzaju z lokalnych zasobów lub
dopiero w przyszłości przyczyni się wykorzystania lokalnych zasobów
Realizacja inwestycji nie przyczyni się do wykorzystania zasobów lokalnych

15
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów
Udział podmiotów/partnerów w realizacji operacji – zintegrowanie podmiotów
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem minimum jednego podmiotu (jako partnera)
reprezentującego inny niż wnioskodawca sektor gospodarki (publiczny, społeczny., gospodarczy)
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem podmiotu reprezentującego ten sam sektor
gospodarki co wnioskodawca
Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę bez udziału innych podmiotów

15
5
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (Nie wystarcza złożenie samego załącznika o partnerstwie, członek Rady może
zakwestionować poprawność zadeklarowanego partnerstwa jeśli uzna, że jest ono sztuczne i nie związane z realizacją konkretnego projektu):
Członkostwo wnioskodawcy lub jego przedstawiciela** w LGD
Jest członkiem LGD więcej niż 3 lata i uczestniczył w WZC minimum raz w roku od czasu przystąpienia do LGD
oraz opłacał w każdym roku pełną składkę członkowską
Jest członkiem LGD więcej niż 3 lata ale nie spełnia wszystkich powyższych warunków
Przystąpił do LGD najpóźniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku i uczestniczył w min 1 WZC
Nie spełnia żadnego z powyższych warunków

10
5
2
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (w przypadku uznania deklarowanego we wniosku przedstawicielstwa za sztuczne):
Udział wnioskodawcy lub jego przedstawiciela** w spotkaniach przy opracowaniu LSR lub szkoleniach LGD
Był obecny na minimum 10-ciu spotkaniach przy opracowywaniu LSR
Był obecny na mniej niż 10-ciu spotkaniach przy opracowywaniu LSR
Nie brał udziału w spotkaniach lecz uczestniczył w szkoleniu z zakresu Wdrażania LSR dla działania o które wnioskuje o pomoc
Nie był obecny na spotkaniach ani na szkoleniach LGD

10
5
2
0

Uzasadnienie Członka Rady do przyznanej liczby punktów (w przypadku uznania deklarowanego we wniosku przedstawicielstwa za sztuczne):

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIA MERYTORYCZNE:

……………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

……….……………………………
CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO

*Zgodnie z regulaminem Rady LGD każdy wniosek aby mógł zostać wybrany do finansowania w ramach LSR to 50% maksymalnej liczby punktów.
– dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej min. liczba punktów wynosi 35

**Sposób interpretacji instytucji „przedstawiciela”
Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Przedstawiciel to osoba ściśle powiązana z wnioskodawcą. Przedstawicielem osoby fizycznej może być inna osoba
spokrewniona z wnioskodawcą w 1-stopniu pokrewieństwa (rodzice, dzieci) lub zamieszkująca w tym samym
gospodarstwie domowym – to należy rozumieć jako ścisłe powiązanie z wnioskodawcą. W zakresie działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jeden przedstawiciel może reprezentować w danym naborze
kilku wnioskodawców w dowolnej liczbie wniosków lecz do kwoty nie przekraczającej 100 tysięcy złotych
wnioskowanej kwoty pomocy
Działanie Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw
Przedstawiciel to osoba ściśle powiązana z wnioskodawcą. Przedstawicielem osoby fizycznej może być inna osoba
spokrewniona w 1 stopniu pokrewieństwa lub współpracująca z wnioskodawcą: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz
inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym lub współpracują z nim w prowadzonej działalności
gospodarczej (poprzez stosunek pracy lub inne umowy cywilno-prawne) – to należy rozumieć jako ścisłe powiązanie
z wnioskodawcą. W odniesieniu do osoby prawnej przedstawicielem może być osoba pełniąca funkcję (zarządczą lub
decyzyjną), wspólnicy spółek kapitałowych. W odniesieniu mikroprzedsiębiorstw istniejących przedstawicielstwo
odnosi się też do zatrudniona w tym przedsiębiorstwie. Wspólnicy spółek (cywilnych, osobowych) których zgoda jest
wymagana do realizacji przedsięwzięcia są traktowani jak wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien przedstawić na
dodatkowym załączniku kim jest wyznaczony przedstawiciel oraz jaka będzie jego rola w projekcie (od złożenia
wniosku do rozliczenia), co będzie podstawą do uwzględnienia lub nieuwzględnienia przedstawicielstwa. W zakresie
działań „Tworzenie i rozwój…” jeden przedstawiciel może reprezentować w danym naborze kilku wnioskodawców w
dowolnej liczbie wniosków lecz do kwoty nie przekraczającej 300 tysięcy złotych kwoty wnioskowanej.
Działanie Odnowa i Rozwój Wsi
Przedstawicielstwo należy rozumieć w odniesieniu do reprezentowania osób prawnych lub grup formalnych, w
których osoba wyznaczona jako przedstawiciel pełni jakąś funkcję (zarządczą, decyzyjną) lub jednostki, w której
przedstawiciel jest zatrudniony i będzie wykonywał zadania związane z przygotowaniem, realizacją lub rozliczeniem
wniosku – to należy rozumieć jako ścisłe powiązanie przedstawiciela z wnioskodawcą jakim jest osoba prawna itp.
Np. może to być pracownik gminy wyznaczony do kontaktu w sprawie danego wniosku, członek gminnych komisji,
członek Rady Gminy, Sołtys wsi, członek Rady Parafialnej, członek Zarządu/ Rady stowarzyszenia itp. oraz ma
związek z realizowanym projektem. Wnioskodawca powinien przedstawić na dodatkowym załączniku kim jest
wyznaczony przedstawiciel oraz jaka będzie jego rola w projekcie (od złożenia wniosku do rozliczenia) i za które
kryterium należy przyznać wnioskodawcy wyższą liczbę punktów, co będzie podstawą do uwzględnienia lub
nieuwzględnienia przedstawicielstwa.
Jeden przedstawiciel może reprezentować w danym naborze różnych wnioskodawców w przypadku dowolnej liczby
wniosków lecz do łącznej kwoty wnioskowanej 500 tysięcy złotych w zakresie działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Działanie Małe Projekty
Przedstawicielstwo należy rozumieć raczej w odniesieniu do reprezentowania osób prawnych lub grup formalnych, w
których osoba wyznaczona jako przedstawiciel pełni jakąś funkcję (zarządczą, decyzyjną) lub jednostki, w której
przedstawiciel jest zatrudniony oraz ma istotny związek ze złożonym wnioskiem. W przypadku osób fizycznych
przedstawicielem osoby fizycznej przedstawicielem mogą być: rodzice, dzieci, małżonkowie lub osoby zamieszkujące
w tym samym gospodarstwie domowym co wnioskodawca. Ponadto przedstawiciel musi być osobą pełniącą
konkretne zadania w związku z planowaną operacją – to należy rozumieć jako ścisłe powiązanie z wnioskodawcą.
Jeden przedstawiciel może reprezentować w danym naborze różnych wnioskodawców w przypadku dowolnej liczby
wniosków lecz do łącznej kwoty wnioskowanej 100 tysięcy w zakresie działania „Małe Projekty”.

