Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021

Lista dokumentów wymaganych w ramach przedsięwzięcia
1.1.1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA
1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia
o naborze wraz z załącznikami wymienionymi w części IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku.
Wniosek oraz załączniki w wersji papierowej i elektronicznej składa się w 2 jednakowych egzemplarzach.
2. RODO klauzule 19.2.

DOKUEMNTY UMOŻLIWIAJĄCE OTRZYMANIE PUNKTÓW W RAMACH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI
1. W ramach kryterium nr 1: „Wnioskodawca należy do 1 z grup defaworyzowanych, tj. posiada status
osoby bezrobotnej: Wnioskodawca posiada status osoby bezrobotnej: 5 pkt.” – Wnioskodawca
zobowiązany jest udokumentować spełnienie kryterium za pomocą zaświadczenia z Powiatowego Urzędu
Pracy (wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku). Na ocenę nie wpływają
inne czynniki (np. okres posiadania statusu, fakt rejestracji w PUP spoza obszaru objętego działaniami
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju).
2. W ramach kryterium nr 3: „Wnioskodawca posiada: 1. Wiedzę w zakresie uruchamianej działalności 2
pkt, 2. Doświadczenie w zakresie uruchamianej działalności 3 pkt” – Wnioskodawca zobowiązany jest
udokumentować spełnienie kryterium za pomocą:
Kryterium 1 - dokumentacji wystawionej przez uprawnione do tego podmioty – maksymalnie 3 kserokopie
dokumentów potwierdzających uczestnictwo w przynajmniej 3-miesięcznym kursie lub szkoleniu lub/i
potwierdzające ukończenie edukacji na kierunku związanym z podejmowaną działalnością (dyplom
ukończenia)
Kryterium 2 –dokumentacji wystawionej przez uprawnione do tego podmioty – maksymalnie 3 kserokopie
dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowej branży lub prowadzenie działalności w tej
branży – minimum 3-miesięczy staż pracy.
3. W ramach kryterium nr 5: „Wnioskodawca w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą opartą
o kluczowe branże wskazane w LSR: 4 pkt” – Wnioskodawca może udokumentować spełnienie kryterium
za pomocą maksymalnie 3 kserokopii zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów
wydanych przez upoważnione podmioty.
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DOKUMENTY FAKULTATYWNE UMOŻLIWIAJĄCE OCENĘ RECJONANOŚCI / CEN / WATOŚCI
PLANOWANYCH DO PONIESIENIA KOSZTÓW
1 W celu usprawnienia procesu weryfikacji i oceny wniosków wskazane jest dołączenie do wniosku
dokumentów pozwalających ocenić racjonalność / ceny / wartość planowanych do poniesienia kosztów
np. w formie ofert cenowych, wydruków z poczty mailowej, wydruków ze stron internetowych, inne.
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