
ANKIETA DLA BENEFICJETA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE   

 

1. Czy operacja wykazuje, że jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach,  

a podmiot realizujący ma doświadczenie w dotyczącym jej obszarze merytorycznym ? 

 

 

TAK     NIE 

Jeśli tak, uzasadnij: 

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

...................................................................................................................................................................... 

2. Czy operacja jest efektywna finansowo ? (założone rezultaty operacji uzasadniają planowany 

poziom jej kosztów): 

 

TAK     NIE 

Jeśli tak, uzasadnij: 

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

...................................................................................................................................................................... 

3. Czy operacja generuje nowe miejsca pracy ? (kryterium nie dotyczy Grantobiorców): 

a)     3 lub więcej miejsc pracy 

b)     2  miejsca pracy  

c)     1 miejsce pracy 

4. Czy wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 

2014-2020 ? 

a) powyżej 10%  

b) do 10% włącznie 

5. Czy operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej, 

określonej w LSR ? (Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy uzyskają 

w jej rezultacie zatrudnienie lub znacząco zwiększą swoje szanse na zatrudnienie (np. uzyskają konkretne 

kwalifikacje) lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedstawiciele innych grup defaworyzowanych są 

uczestnikami działań planowanych w ramach operacji lub odnoszą bezpośrednie korzyści z ich realizacji). 
 

a) więcej niż 1 grupy defaworyzowanej  

b) grupy defaworyzowanejze względu na dostęp do rynku pracy  

c) innej grupy defaworyzowanej  

Uzasadnij: 

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

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

6. Czy operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter ? (Operacja przyczynia 

się do rozwiązywania problemów lub zaspokajania potrzeb zidentyfikowanych w LSR wykorzystując nowatorskie 

na obszarze LGD rozwiązania społeczne, organizacyjne, marketingowe lub technologiczne). 

Uzasadnij: 

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

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

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



7. Czy operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu ? (W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, 

bądź operacja będzie służyć rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, np. transportu rowerowego, transportu 

zbiorowego, ograniczeniu ruchu pojazdów (np. poprzez telepracę, e-administrację itp.), termomodernizacji, 

ograniczeniu zużycia energii, surowców itp.). 

Uzasadnij: 

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

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

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

8. Czy operacja zakłada rozpoczęcie działalności, której podstawę będą stanowiły lokalne 

produkty rolne ? (Kryterium ma wspierać rozwój zachowanie lokalnego rolnictwa, które cechuje duże  

rozdrobnienie - kryterium nie dotyczy Grantobiorców). 

 

TAK     NIE 

Jeśli tak, uzasadnij: 

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

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

9. Czy operacja,  dotyczy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub 

drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, tworzonej            

w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 000 mieszkańców ? (Kryterium ma za zadanie wspierać 

rozwój bardziej peryferyjnych obszarów o ograniczonej ofercie kulturalno-rekreacyjnej. 

 

TAK     NIE 

Uzasadnij: 

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

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

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

10. Operacja realizowana jest przez podmiot istniejący nie dłużej niż 24 miesiące, a wartość 

wsparcia wynosi:  dotyczy projektów grantowych ? (Kryterium ma za cel aktywizację młodych 

organizacji, które z powodu braku doświadczenia mają trudny dostęp do środków zewnętrznych) 

a) Od 5.000 zł do 6.000 - 20 pkt. 

b) Powyżej 6.000 zł do 10.000 - 15 pkt. 

c) Powyżej 10.000 zł  - 10 pkt. 

11. Czy operacja realizowana jest we współpracy z innymi podmiotami? (W realizację aktywnie 

uczestniczy co najmniej 1 partner, wnoszący w nią swój potencjał lub/i zwiększający rezultaty/oddziaływanie 

operacji). 

 

TAK     NIE 

 

 

Jeśli tak, jakimi: 

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

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 


