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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 2/2019/G z dnia 16 kwietnia 2019r. 

 
 

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 związane z wykorzystaniem w ramach zadania metod partycypacyjnych, np. list obecności, ankiet, 

itp., potwierdzające spełnienie kryterium: 

 

Na etapie przygotowania operacji wykorzystano co najmniej: 

 2 metody partycypacyjne – 3 pkt. 

 1 metodę partycypacyjną – 1 pkt. 

Metoda partycypacyjna zw. z projektem – sposób włączania jednostek w projekt; tutaj – sposób włączenia 

mieszkańców w planowanie projektu, w decydowanie o jego tematyce. formie realizacji, itp.  

 

2. Informacja wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną przez SGR kwotę 

wsparcia wniesiona do Biura SGR w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją o 

wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do Biura SGR w późniejszym 

niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku) – wyłącznie w przypadku wniosków, od 

realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich 

w dostępny w naborze limit środków, potwierdzająca spełnienie kryterium: 

 

Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za 

pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z 

wyjątkiem wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty 

dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w naborze limit środków): 

 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących 

się w limicie środków – 3pkt.  

 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 

1 pkt. 

 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w 

limicie środków – 0 pkt. 

 


