
 

 

Ogłoszenie nr 2/2021 

 

Lokalna Grupa Działania Równiny  Wołomińskiej  

ogłasza nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr  2.1.2. Turystyka, 

Rekreacja i Kultura 

 

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Termin składania 

wniosków 

26 kwietnia –  10 maja 2021 r.  

 

 

Miejsce i tryb składania 

wniosków 

Wnioski o dofinansowanie wraz dokumentacją aplikacyjną należy 

składać: 

 

 bezpośrednio w biurze LGD Równiny Wołomińskiej 

ul. Przemysłowa 70, 05-240 Tłuszcz 

 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 

15:00, 

 w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie 

CD/DVD/USB). Dokumenty w wersji elektronicznej muszą 

obejmować wniosek o dofinansowanie oraz wszystkie 

dokumenty aplikacyjne złożone w wersji papierowej. 

 

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą 

uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do 

biura LGD.  

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. 

 

Forma wsparcia Refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona w wysokości  

 do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek 

sektora finansów publicznych  

 do 100 % kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych 

podmiotów. 

 

Zakres tematyczny operacji Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 664) (rozporządzenie MRiRW) 

 

 



Zakres ten realizuje LSR dla LGD Równiny Wołomińskiej przez: 

Cel ogólny 2. Aktywizacja mieszkańców i wsparcie rozwoju obszaru 

LGD 

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej infrastruktury służącej 

turystyce, kulturze i rekreacji 

przedsięwzięcie 2.1.2. Turystyka, rekreacja i kultura 

Warunki udzielania 

wsparcia 

Operacja musi: 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami  

w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. 

 

Operacja musi: 

 spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW 

 zostać uznana za zgodną z LSR; w tym zgodną z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z 

załącznikiem wskazującym planowane do osiągnięcia w 

wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia 

oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1 do 

ogłoszenia 2/2021 

 uzyskać minimalnej liczby punktów,  o której mowa w art. 19 

ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1167). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 

w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 54 

punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia 

kryteriów wyboru wynosi 25 punktów. Kryteria wyboru 

operacji znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia 2/2021  

 w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 

mieścić się  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. 

 

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na 

liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście 

decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości 

punktów kilku wniosków o pozycji na liście decyduje termin (dzień, 

godzina, minuta) przyjęcia wniosku. 

Obowiązujące kryteria 

wyboru operacji 

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 2 do 

ogłoszenia 2/2021  

 

Wymagane dokumenty,  

potwierdzające spełnienie  

warunków udzielenia 

wsparcia  

oraz kryteriów wyboru 

operacji 

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki 

niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.  

 

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia 2/2021 -  

 

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją 

papierową, zgodnie z wzorem załącznik nr 4 do ogłoszenia 2/2021 

  

Limit dostępnych środków 

w naborze 
1 081 935,18 zł  

słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 

trzydzieści pięć złotych i 18/100 



 

Informacja o miejscu 

udostępnienia LSR, 

formularza wniosku o 

udzielenie wsparcia, 

formularza wniosku o 

płatność oraz formularza 

umowy o udzielenie 

wsparcia. 

Lokalna Strategia Rozwoju,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z 

załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na 

stronie internetowej LGD w zakładce: nabory wniosków  

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze LGD 

Równiny Wołomińskiej w godzinach pracy biura, pod numerem tel.: +48 662 329 278 e-mail: bądź 

biuro@lgdrw.pl  

 

Załączniki do ogłoszenia  

 

 Załącznik 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, 

przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

 Załącznik 2 Lokalne kryteria wyboru operacji 

 Załącznik 3 wzór Uzasadnienia zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

 Załącznik 4 wzór Oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową 

 

  

mailto:biuro@lgdrw.pl


Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 2/2021 – planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, 

szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

 

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU OPERACJI CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE, 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ZAKŁADANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI 

 

Cel ogólny LSR 

Cel ogólny 2. Aktywizacja mieszkańców i wsparcie rozwoju obszaru LGD 

Cel(e) szczegółowe LSR 

cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej infrastruktury służącej turystyce, kulturze i rekreacji 

Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Turystyka, rekreacja i kultura 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 

Jedn. 

miary 

Wartość 

wskaźnika z 

LSR 

Wartość 

zrealizowanych 

wskaźników z 

LSR 

Wartość 

wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w 

związku z 

realizacją 

operacji 

Wartość 

wskaźnika z LSR 

pozostająca do 

realizacji 

1. 

Liczba nowych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

szt. 13 5 13 0 

2, 

Liczba 

przebudowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

szt. 4 8 4 0 

 

 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 2/2021 – Lokalne kryteria wyboru operacji  

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Doradztwo LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających w wsparcia 

doradczego oferowanego przez biuro LGD  

10 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa biura 

LGD na etapie wnioskowania 

0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

biura LGD na etapie wnioskowania 

Dokumentacja LGD (np. karta 

doradztwa, wydruki wiadomości 
elektronicznych) 

II. Wpływ operacji  na 

poprawę stanu środowiska 

naturalnego  lub klimatu 

obszaru LSR 

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające 

pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się 

operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub 

promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła 

emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   
transportu lub rozwiązaniem technicznym 

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę 

stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru 
LSR. 

0 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę 

stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru 

LSR. 

                                                            

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

III. Wpływ operacji na 

poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru          

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru. Przez operacje mające 

pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru 

rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub 

wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną 

miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu 

użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości; 

zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą 

mieć  pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; 
rozwinięciu działalności okołoturystycznej  

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę 
atrakcyjności turystycznej obszaru          

0 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej 
obszaru                                                            

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

IV. Innowacyjność operacji  Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy 

rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów 

unikalnych i charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może 

być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 

6 pkt - innowacyjność operacji na poziomie 
obszaru LSR 

3 pkt - innowacyjność operacji na poziomie gminy 
członkowskiej LGD miejsca realizacji operacji  

0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie 

mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD 

miejsca realizacji operacji lub brak innowacyjności   

Wniosek o przyznanie pomocy 
w ramach LSR 

V. Oddziaływanie operacji 

na grupę defaworyzowaną 

zidentyfikowaną w LSR  

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę 

defaworyzowaną. Grupy defaworyzowane, to grupy będące w 

trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy, czy też „grupy 

problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw. 

„wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie 

fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy 

6 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na dwie 

ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na 
obszarze LSR 

3 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na jedną 

ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na 

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 



(wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie 

gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub 

dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie). Identyfikacja grup 

defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się w Rozdziale I. 
LSR Charakterystyka LGD.   

obszarze LSR 

0 pkt - brak oddziaływania operacji na grupę 

defaworyzowaną na obszarze LSR    

                                                     

VI. Wkład własny 

wnioskodawcy w 

finansowanie projektu 

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy 

przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. Celem 

jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki 

Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość 

zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach 

wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane 

będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na 

poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 

6 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 
minimalnego o więcej niż 10 p.p.   

4 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 

minimalnego o wartość w przedziale 5-10 p.p. 

(włącznie) 

2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od 

minimalnego o max 5 p.p. (włącznie)     

0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na 

minimalnym wymaganym 
poziomie                            

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

VII. Wypływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników LSR 

Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i 

wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu operacji 
ponad wymagane minimum Programowe.  

5 pkt - operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie 

wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad 
wymagane minimum Programowe 

0 pkt - operacja nie wpływa pozytywnie lub jest 

neutralna dla realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu LSR ponad wymagane minimum 

Programowe 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

VIII. Komplementarność 

projektu  z innymi 

projektami  

Preferuje się operacje komplementarne i zintegrowane z innymi 

programami pomocowymi. W ramach LSR można wskazać 

komplementarność międzyprogramową, terytorialną bądź sektorową 

projektów LSR z innymi projektami realizowanymi ze środków ze 

środków europejskich (np.  PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-

2020, RPO 2014-2020, programy współpracy transgranicznej) lub 

innych (np. FIO, Programy MKiDN), które zostały zrealizowane lub 

są w trakcie realizacji.  Weryfikacji podlegać będzie powiązanie 

projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi 

zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub 

które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na 

źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności 

w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą 

wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi 

wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją 

innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, 

tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy 

realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia 

innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii 

realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy projekt 

stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację 

5 pkt – wnioskodawca wykazał komplementarność 
z innymi projektami  

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał 
komplementarności z innymi projektami 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR  + dodatkowe 

dokumenty wnioskodawcy 

potwierdzające 

komplementarność projektu   



wcześniej realizowanych przedsięwzięć. Powyższe wynika m.in. z 
Rozporządzenia (WE) 1303/2013. 

IX. Zintegrowanie  

 

Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie podmiotów, 

zasobów lub celów. Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, 

tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej 

realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące 

cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia 

zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie 

różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów 

oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów 

LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są 

spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele 

LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć 

logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.  

3 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów 

lub celów. 

0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowanie 
podmiotów, zasobów lub celów. 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

X. Partnerstwo  Preferuje się operacje realizowane w partnerstwie podmiotów z 

różnych sektorów, w szczególności z organizacją pozarządową lub 

podmiotem ekonomii społecznej działającym na obszarze LSR. 

Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni 

się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez 
wskaźniki monitorowania. 

 

5 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie 

instytucji integracji społecznej z instytucją rynku 

pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub 

podmiotem ekonomii społecznej i/lub 

przedsiębiorstwem społecznym i/lub JST i/lub 

jednostką organizacyjną JST, które przyczyni się 

do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu 
wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  

0 pkt – projekt nie realizowany jest w partnerstwie 

instytucji integracji społecznej z instytucją rynku 

pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub 
podmiotem ekonomii społecznej i/lub 

przedsiębiorstwem społecznym i/lub JST i/lub 

jednostką organizacyjną JST, które przyczyni się 

do osiągnięcia większości rezultatów projektu 
wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania 

Wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach LSR 

 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OPERACJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ LUB DROGOWEJ GWARANTUJĄCEJ SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNĄ W ZAKRESIE WŁĄCZENIA 

SPOŁECZNEGO 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I. Miejsce realizacji operacji  Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców. Dotyczy miejscowości, w tym 

również miejscowości będących jednostkami pomocniczymi gmin 

(sołectwa, dzielnice lub osiedla ), opisanych liczbą mieszkańców 

zamieszkałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. 

zameldowanych na stałe lub czasowo. \ 

2 pkt - miejsce realizacji operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez nie więcej niż 5 tys. 

mieszkańców  

 

0 pkt - miejsce realizacji operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańców  

 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR + Zaświadczenie od 

gminy potwierdzające liczbę 

mieszkańców miejscowości na 

terenie której będzie realizowana 

operacja  



Załącznik 3 do Ogłoszenia nr 2/2021 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa beneficjenta: …………………………………………………………… 

Adres     …………………………………………………………… 

Tytuł operacji    ………………………………………………………….... 

 

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

*Wnioskodawca powinien uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi lokalnymi kryteriami wyboru w odniesieniu  do danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. Uzasadnienie musi być 

spójne  i wynikać z wniosku o przyznanie pomocy, w szczególności z opisem planowanej operacji, planem finansowym, zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, opisem zadań wymienionych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz załącznikami do wniosku. Wnioskodawca może przedstawić dodatkowe załączniki, które uwiarygodnią uzasadnienia do kryteriów i danych zawartych 

we wniosku. 

 

Kryterium: Uzasadnienie
*
: 

I. Doradztwo LGD  

 

 

 

 

 

II. Wpływ operacji  na 

poprawę stanu środowiska 

naturalnego  lub klimatu 

obszaru LSR 

 

 

 

 

 

 

III. Wpływ operacji na 

poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru          

 

 

 

 

 

 

IV. Innowacyjność operacji   

 

 

 



V. Oddziaływanie operacji 

na grupę defaworyzowaną 

zidentyfikowaną w LSR  

 

 

 

 

 

 

VI. Wkład własny 

wnioskodawcy w 

finansowanie projektu 

 

 

 

 

 

 

VII. Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 

LSR 

 

 

 

 

 

 

VIII. Komplementarność 

projektu z innymi 

projektami  

 

 

 

IX. Zintegrowanie  

 

 

 

 

 

X. Partnerstwo  

 

 

 

Kryterium obligatoryjne w 

odniesieniu do naborów 

ogłaszanych w zakresie 

operacji z zakresu 

infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej  

I. Miejsce realizacji operacji 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Data i podpis Wnioskodawcy  



Załącznik 4 do Ogłoszenia 2/2021 - Wzór Oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku 

z wersją papierową  

  

  

  

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………… 

Adres: ……………...................................................... 

Tytuł operacji: ………………………………………. 

  

 

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI WERSJI ELEKTRONICZNEJ WNIOSKU 

Z JEGO WERSJĄ PAPIEROWĄ 

  

  

  

Oświadczam, że dane zawarte w wersji elektronicznej wniosku dla projektu pn.   

…………………………………………………………………………………………………

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

są całkowicie zgodne z danymi przedłożonymi w wersji papierowej wniosku o przyznanie 

pomocy.  

  

  

  

  

  

  

………………………………….. 

data i podpis Wnioskodawcy  

  

 


