Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
Karta oceny operacji pod względem zgodności z LSR

Miejsce na
pieczątkę
NUMER WNIOSKU:

KARTA OCENY
ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ
OPERACJI:

DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSR

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty

1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
CO I: Podniesienie walorów środowiskowych i infrastrukturalnych krainy Ducha Gór
CO II: Zintegrowanie działań na rzecz aktywności społecznej mieszkańców Krainy Ducha Gór
CO III: Wykorzystanie zasobów krainy Ducha Gór dla rozwoju gospodarczego

2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
CS - I.1: Zagospodarowanie
miejscowości i podniesienie
estetyki zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

CS-I.2: Podniesienie poziomu
aktywności ekologicznej oraz
wiedzy i świadomości
w tym obszarze.

CS-II.1: Wzrost integracji
społecznej regionu
poprzez efektywniejszą
współpracę samorządów,
organizacji, mieszkańców
i przedsiębiorców.

CS-II.2: Podniesienie
poziomu aktywności
obywatelskiej,
społecznej, kulturalnej
oraz wiedzy i
świadomości w tych
obszarach.

CS-I.3: Dostosowanie
wspólnych obszarów do
zapotrzebowania społecznego
i potrzeb rozwoju regionu.

CS-II.3: Dostosowanie
infrastruktury społecznej
do potrzeb mieszkańców
regionu.

-------------------------------------

CS –II.4: Zwiększenie
udziału w życiu
publicznym
marginalizowanych grup
społecznych (osoby
starsze,
niepełnosprawne, dzieci,
młodzież, kobiety
i inne…)

CS - III.1 Rozwój
przedsiębiorczości, rzemiosła
i produktów lokalnych w
oparciu,
o zasoby ludzkie,
geograficzne, dziedzictwo
kulturowe, historyczne i
krajobrazowe,

CS - III.2 Wykorzystanie
nowych technologii w
rozwoju gospodarczym,

CS - III.3 Sprawne i
efektywne funkcjonowanie
turystyki i usług około
turystycznych,
w regionie oraz
zintegrowanie działań
promocyjnych,
CS –III.4: Rozwój
pozarolniczych działalności
gospodarczych.

3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?
P I: Estetyczna kraina Ducha Gór
P II: Aktywni mieszkańcy krainy Ducha Gór
P III: Przedsiębiorcza kraina Ducha Gór
UZASADNIENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI W LSR:

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY :

Występuje zgodność operacji z LSR
Brak zgodności operacji z LSR
MIEJSCE:
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO
PODPIS SEKRETARZA

DATA

