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Fiszka projektowa
Wnioskodawca

Nazwa projektu/operacji
Oznaczenie naboru, w ramach
którego wnioskodawca złoży
wniosek na operację, której dotyczy
fiszka (data ogłoszenia informacji o
naborze oraz wskazanie zakresu
tematycznego naboru, zgodnie z
informacją podaną w ogłoszeniu o
naborze)
Całkowity koszt realizacji operacji
(w zł)

Koszty kwalifikowalne (w zł)

Wnioskowany poziom dofinansowania (kwota wnioskowanej
pomocy do kwoty kosztów kwalifikowalnych, w procentach)

Wymienienie wydatków
planowanych do poniesienia
w ramach realizacji operacji wraz
ze wskazaniem ich wysokości oraz
krótkim uzasadnieniem
konieczności ich poniesienia.

Rodzaj wydatku

Koszty niekwalifikowalne (w zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł)

Wysokość
wydatku

Uzasadnienie konieczności poniesienia
wydatku

Krótki Opis Operacji

Uzasadnienie zgodności operacji
z Strategią Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez Społeczność
Podanie informacji istotnych
z punktu widzenia ustalenia kwoty
wsparcia (intensywności pomocy)
biorąc pod uwagę przepisy
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz postanowienia
LSR.
Nazwa kryterium
Operacja realizowana jest
Uzasadnienie
w miejscowości zamieszkałej
zgodności
przez mniej niż 5000 mieszkańców
z kryteriami oceny
W budżecie operacji zaplanowano
operacji
minimum 20% środków
na działania skierowane do grup
defaworyzowanych

Uzasadnienie zgodności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
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Poziom zaangażowania
społeczności lokalnej
w realizację operacji
W budżecie operacji zaplanowano
min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę
środowiska i/ lub
przeciwdziałające zmianom
klimatu
Wnioskodawca korzystał
z doradztwa prowadzonego przez
pracowników LGD i/ lub wziął
udział w szkoleniu/ spotkaniu
informacyjnym organizowanym
przez LGD
Wysokość wkładu własnego
Innowacyjny charakter operacji
Wnioskodawcą jest:
Wnioskowana kwota
dofinasowania
Wnioskodawca złoży nie więcej
niż jeden wniosek
o dofinansowanie w ramach
jednego naboru wniosku
Spełnienie dodatkowych
warunków

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

