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Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów  
nr 1/2018/G z dnia 6 lutego 2018r. 

 
 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w 

tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru wniosku o powierzenie grantu 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wsparcia (dokumenty obligatoryjne): 

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, które potwierdzają spełnienie warunków 

udzielenia pomocy z uwzględnieniem przepisów prawa (zgodności operacji z PROW 2014-

2020) w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (dokumenty 

nieobligatoryjne): 

 

1. Dokumenty dotyczące zaangażowania w organizację imprez lokalnych twórców lub 

mieszkańców wykorzystujących lokalne zasoby poprzez prezentację podczas imprez 

wytwarzanych przez nich dzieł lub produktów tj.: dokumenty, w których oprócz 

oświadczenia twórcy lub mieszkańca o wzięciu udziału w planowanym wydarzeniu 

znajdzie się zakres wykonywanych przez niego zadań, potwierdzające spełnienie 

kryterium: 

Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez:  

 minimum 3 lokalnych twórców lub mieszkańców wykorzystujących lokalne zasoby poprzez 
prezentację podczas imprez wytwarzanych przez nich dzieł lub produktów – 6 pkt. 

 minimum 2 lokalnych twórców lub mieszkańców wykorzystujących lokalne zasoby poprzez 
prezentację podczas imprez wytwarzanych przez nich dzieł lub produktów – 4 pkt. 

 minimum 1 lokalnego twórcę lub mieszkańca wykorzystującego lokalne zasoby poprzez 
prezentację podczas imprez wytwarzanych przez niego dzieł lub produktów – 2 pkt.  

Punkty nie sumują się. 

 

2. Dokumenty dotyczące zaangażowanie w organizację imprez mieszkańców 

niebędących członkami grantobiorców poprzez pomoc w organizacji imprez np.: 

dokumenty, w których oprócz oświadczenia mieszkańca o wzięciu udziału w 

planowanym wydarzeniu, znajdzie się zakres wykonywanych przez niego 

zadań, potwierdzające spełnienie kryterium: 

 

Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez: 

 minimum 5 mieszkańców niebędących członkami grantobiorców poprzez pomoc w 
organizacji imprez (np. organizacji transportu, urządzeń, prac porządkowych, itp.) – 6 pkt.  

 minimum 3 mieszkańców niebędących członkami grantobiorców poprzez pomoc w 
organizacji imprez (np. organizacji transportu, urządzeń, prac porządkowych, itp.) – 3 pkt. 

Punkty nie sumują się. 

 


