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Załącznik nr 4 
do ogłoszenia o naborze wniosków 7/2018 

 

DODATKOWE WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW 

w ramach przedsięwzięcia: 

 

1.2.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży,  

dystrybucji i promocji produktów lokalnych 

 

1. Kluczowe kryteria wyboru projektów i kolejność umieszczania wniosków na liście projektów 

ocenionych 

Dla konkursu „Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, 

dystrybucji i promocji produktów lokalnych” określono kryteria kluczowe: 

Kryterium 3. Operacje realizowane przez podmioty zakładające/rozwijające działalność, której 

podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne 

Kryterium 4. Preferencja dla produktów tradycyjnych, regionalnych lub ekologicznych 

Kryterium 7. Produkcja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami lub wg tradycyjnych 

receptur 

 
Zgodnie z procedurą oceny projektów o miejscu na liście projektów ocenionych decyduje kolejno: 

 ilość uzyskanych punktów w sumie, 

 ilość uzyskanych punktów w kryteriach kluczowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze, 

 kolejność złożenia wniosku. 
 

2. Definicja rolnika na potrzeby kryterium 6 wyboru operacji: Ukierunkowanie na zaspokojenie 

potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. 

Grupy defaworyzowane, określone w LSR: 

 rolnicy i ich domownicy 

 młodzież do 30 roku życia 

 kobiety 

rolnik - osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na 

status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą. 

działalność rolnicza - oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to 

zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub 

utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. 

gospodarstwo rolne - wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. 
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3. Sekcja B.III Wniosku o przyznanie pomocy: Opis planowanej operacji 

Pkt. 1.1 – 1.3 Wniosku o przyznanie pomocy prosimy wypełnić zgodnie ze wskazanymi poniżej 

informacjami: 

Cel ogólny LSR: 1: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub i rozwój rynku produktów 

lokalnych 

Cel szczegółowy LSR: 1.2: Poprawa dostępu do przetworzonych produktów lokalnych 

Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, 

sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych 

 

Pkt. 1.4 Wniosku o przyznanie pomocy prosimy wypełnić zgodnie ze wskazanymi poniżej 

informacjami: 

W tym punkcie należy krótko opisać, w jaki sposób Państwa projekt realizuje powyżej wskazane 

cele. Ponadto w ramach opisu zgodności projektu z kryteriami prosimy podać adnotację:  

„Uzasadnienie zgodności projektu z kryteriami wyboru operacji przedstawione zostało 

w załączniku „Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji”” 

 

4. Planowane wskaźniki osiągnięcia celu (ów) operacji 

We wniosku o przyznanie pomocy sekcja B.III pkt. 6.2 Wniosku o przyznanie pomocy należy 

podać wskaźniki: 

- Ilość stworzonej infrastruktury / zakupionych środków trwałych służących produkcji, 

przetwórstwu, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych 

- Liczba podmiotów korzystających ze stworzonej infrastruktury / zakupionych środków trwałych, 

które będą udostępniały przetworzone produkty lokalne  

 

 


