
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA  

O NABORZE NR 2/2016 Z DNIA 29.07.2016 r. 

FISZKA PROJEKTOWA 
rozwijanie działalności 

gospodarczej 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

 

Nr wniosku   ……… 

 

I. Tytuł projektu  

 

 

 

II. Wnioskodawca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) 

 

   

 

III. Czy Wnioskodawca* należy do  jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR tj. długotrwale 

bezrobotni, mieszkańcy małych miejscowości (poniżej 5000 mieszkańców), kobiety, osoby powyżej 50 

roku życia i  młodzież (osoby w wieku od 15 do 25 roku życia)? 

TAK 

(rodzaj grupy) …………………….. 

 

NIE  

Do wniosku dołączam następujące dokumenty poświadczające moją przynależność do jednej z grup 

defaworyzowanych (kopia dokumentu tożsamości, zaświadczenie z UP, oświadczenie o miejscu 

zamieszkania, odpis KRS, zaświadczenie CEIDG):…………………………………………… ……………… 
IV. Proszę zaznaczyć ile projektów z udziałem finansowania zewnętrznego Pan/Pani zrealizował/a 

Żadnego  

Co najmniej jeden projekt (proszę wskazać tytuł, zakres i okres realizacji operacji oraz 

kwotę wsparcia)……………………………………………………………………………………… 
 

Dwa lub więcej projektów (proszę wskazać tytuł, zakres i okres realizacji operacji oraz 

kwotę wsparcia)…………………………………………………………………………………… 
 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty poświadczające moje doświadczenie w realizacji 

projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (kopia umowy przyznania pomocy, kopia przelewu 

środków finansowych): 

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

V. Proszę wskazać czy działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lub promocję  

lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego- 

odpowiedź proszę uzasadnić odwołując się do konkretnych mocnych stron analizy SWOT zawartej w 

LSR. 

 

VI. Do utworzenia ilu nowych miejsc pracy przyczyni się operacja? 

 (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) 
Dwóch i więcej nowych miejsc pracy  

Więcej niż jednego nowego miejsca pracy  

Jednego lub mniej niż jednego nowego miejsca pracy  

VII. Czy do wniosku dołączone jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót budowlanych? 

TAK  

NIE  

VIII. Proszę podać kwotę kosztów kwalifikowalnych operacji oraz wnioskowaną kwotę pomocy (w zł.) 

Koszty kwalifikowane……………….. 

 

Wnioskowana kwota pomocy ………………… 

IX. Proszę podać, w który cel ogólny, szczegółowy oraz przedsięwzięcie wpisuje się operacja oraz które z 

wymienionych w LSR wskaźniki produktu i rezultatu zostaną osiągnięte dzięki jej realizacji. 

Cel ogólny nr i nazwa: 

Cel Szczegółowy nr i nazwa: 
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Przedsięwzięcie nr i nazwa: 

Wskaźnik produktu  nazwa: 

jednostka miary: 

wartość jaka zostanie osiągnięta dzięki operacji: 

Wskaźnik rezultatu nazwa: 

jednostka miary: 

wartość jaka zostanie osiągnięta dzięki operacji: 

X. Proszę opisać czy operacja ma charakter proekologiczny, wykorzystuje odnawialne źródła energii, 

wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych, w jaki sposób operacja przyczyni się do  poprawy stanu 

środowiska naturalnego, a tym samym przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

 

 

 

XI. Proszę opisać czy i w jaki sposób operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i technologie na 

terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.  

 

 

 

XII. Miejsce realizacji operacji. 

W przypadku operacji realizowanych w więcej niż jednej miejscowości, bierze się pod uwagę tę 

zamieszkałą przez mniejszą ilość osób. 

Miejscowość poniżej 5000 mieszkańców tj: …………………  

Miejscowość zamieszkała przez 5000 mieszkańców i więcej tj. ………………….  

XIII. Czy korzystał Pan/Pani (ewentualnie pełnomocnik lub osoba upoważniona i odpowiedzialna za 

przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy) z doradztwa świadczonego w biurze LGD? (co 

poświadczone jest podpisem na liście osób korzystających z doradztwa) 

TAK  

NIE  

XIV. Proszę podać planowany czas realizacji operacji.  

Czas realizacji- liczony jest od momentu podpisania umowy przyznania pomocy do dnia złożenia 

wniosku o płatność ostateczną 

Poniżej 180 dni  

W czasie 180-360 dni  

Powyżej 360 dni  

XV. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju działalności w zakresie turystyki lub rekreacji, lub 

kultury. 

TAK  

NIE  

XVI. Proszę wskazać okres funkcjonowania Pańskiej Firmy na rynku 

Powyżej trzech lat  

Od dwóch do trzech lat  

Krócej niż dwa lata  

Do wniosku dołączam następujące dokumenty poświadczające okres funkcjonowania firmy na rynku: 

(odpis KRS, CEIDG, inne): ………………………………………………………… 

 
XVII. Osoba uprawniona do kontaktu: 
Imię i nazwisko: 

Adres: 

E-mail: 

Telefon: 

 

Oświadczam, że: 

wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego. 
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……………………………… 
                                                                                                                                                     (Podpis Wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

 w Zwoleniu, Wojska Polskiego 78, 26 – 700 Zwoleń, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o 

ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z 

realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

    …………………………                                                                         ……………………………… 
         Miejscowość, data                                                                                                      (Podpis Wnioskodawcy) 

 

* Wnioskodawca lub chociaż jedna z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu należy do jednej 

 z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR. 

 

Instrukcja wypełniania Fiszki Projektowej: 

W odniesieniu do każdego kryterium, gdzie należy zaznaczyć odpowiedź, proszę wybrać odpowiedź 

stawiając znak X w odpowiednim wierszu. 

W odniesieniu do każdego kryterium, gdzie należy opisać i uzasadnić odpowiedź, proszę wpisać dane 

zgodne z wnioskiem o przyznanie pomocy i stanem faktycznym, posiłkując się Lokalną Strategią 

Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. 

Zaleca się, aby Fiszka wypełniona była elektronicznie i wydrukowana. W przypadku wypełniania 

odręcznego, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego rubrykach, dane 

te należy zamieścić na dodatkowych kartkach ze wskazaniem, którego punktu Fiszki dotyczą oraz z 

adnotacją na formularzu Fiszki, że dana rubryka lub opis został dołączony. Dodatkowe strony, należy 

podpisać oraz opatrzyć datą i dołączyć do Fiszki przy pomocy zszywacza .  

 

 

 

 


