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Załącznik nr 3 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, 
przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

 
Cel ogólny LSR 

Cel ogólny 2. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego przez wykorzystanie lokalnych zasobów. 

Cel(e) szczegółowy(e) LSR 

Cel szczegółowy 2.1. Wsparcie przedsiębiorczości oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy. 

Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Tworzenie i utrzymanie  miejsc pracy przez wsparcie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej, 
w ramach zakresu 2.1.1.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. 
Miary 

Wartość 
wskaźnika z 

LSR 

Wartość 
zrealizowanych 

wskaźników z LSR 

Wartość wskaźnika 
planowana do 

osiągnięcia w związku 
z realizacją operacji 

Wartość wskaźnika z LSR 
pozostająca do realizacji 

1 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w wyniku 

operacji objętych 
wsparciem (w tym w 

ramach 
samozatrudnienia) 

szt. 32 0 4 28 

3 

Liczba operacji którym 
przyznano wsparcie, 

polegających na 
rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

szt. 30 0 4 16 
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Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia/zobowiązania do zatrudnienia 
 
  
W imieniu wnioskodawcy ………………………………….………………… (imię i nazwisko/nazwa 

podmiotu ubiegającego się o pomoc) zobowiązuję się do (proszę wybrać): 

  utworzenia oraz utrzymania …………… (podaj liczbę miejsc pracy utworzonych w ramach 

operacji, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne zgodnie z Rozporządzeniem1) miejsc pracy 

przez okres trwałości operacji (zaznacz X odpowiednio do rodzaju operacji): 

o 2 lata liczone od dnia wypłaty płatności końcowej (dla podejmowania działalności 

gospodarczej) 

o 3 lata liczone od dnia wypłaty płatności końcowej (dla rozwoju działalności gospodarczej) 

o 5 lat liczone od dnia wypłaty płatności końcowej (inne, niż wymienione powyżej) 

 w tym zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych w wymiarze ……… (podaj liczbę, w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) i utrzymanie tego zatrudnienia przez okres trwałości 

operacji określony  Rozporządzeniem1 (wskaż X grupę defaworyzowaną): 

o kobiety 

o osoby niepełnosprawne 

o osoby 55+ tj. w wieku 55 lat i powyżej 

 

 
……………...……………………………………………………………………………. 

(data i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wnioskodawcy, że dana inwestycja nie 
wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych.  
 
 

 

W imieniu Wnioskodawcy ………………………………….……………………………………………………  

(imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc)  

oświadczam/y, że w ramach projektu:   

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(tytuł projektu) 

□ żaden element inwestycji objętej projektem zgodnie z zakresem opisanym we wniosku o 

przyznanie pomocy nie wymaga pozwolenia na budowę  ani zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z 

art. 29 i 30 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* 

□ następujące elementy inwestycji objętej projektem zgodnie z zakresem opisanym we wniosku o 

przyznanie pomocy nie wymaga pozwolenia na budowę  ani zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z 

art. 29 i 30 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (proszę wymienić elementy inwestycji 

niewymagające zgłoszenia ani pozwolenia):* 

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

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

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

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

 

 

……………...……………………………………………………………………………. 

(data i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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