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OPERACJI:
DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSR

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Lp

Kryterium lokalne

1

Realizacja celów LSR

2

Wykorzystanie lokalnych
zasobów

3

Zasięg oddziaływania
projektu

4

Inowacyjność projektu

Opis/potencjału oddziaływania

Punkty

2 – 3 i więcej celów szczegółowych
Preferuje projekty realizujące kilka celów 1 – 2 cele szczegółowe
szczegółowych LSR
0 – 1 cel szczegółowy
2 – wykorzystuje zasoby przyrodnicze
Preferuje projekty, które wykorzystują
1 – wykorzystuje zasoby
zasoby historyczno-kulturowe lub
historyczno – kulturowe
przyrodnicze
0 – nie wykorzystuje
2 – zasięg 1 gminy
Preferuje projekty o szerszym
1 – zasięg więcej niż 1 miejscowości
oddziaływaniu niż 1 miejscowość
0 – zasięg 1 miejscowości
1 – wykorzystuje innowacyjne
Preferuje projekty wykorzystujące nowe
rozwiązania
technologie, produkty, usługi nie
0 – nie wykorzystuje innowacyjnych
stosowane dotąd na obszarze LGD
rozwiązań

SUMA PUNKTÓW
Max 7
Min 3
IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY :

MIEJSCE:

Ubocze

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

PODPIS SEKRETARZA
POSIEDZENIA RADY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający.
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.
Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem.
Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.
W punktach od 1.1 do 1.4 należy wpisać przyznaną liczbę punktów.
Niewpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.

Liczba
przyznanych
punktów

KARTA OCENY
zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)
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1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?
CO1: Wzrost dochodów mieszkańców poprzez wykorzystanie położenia i swoistych cech regionu.
CO2: Tworzenie warunków do organizowania się, samorealizacji i rozwijania zainteresowań mieszkańców regionu.
CO3: Poprawa funkcjonowania regionu z zachowaniem i uwzględnieniem wyróżniających cech.

2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
CS1.1 Rozwój oferty turystycznej i
rekreacyjnej regionu.

CS2.1 Wzrost aktywności wiedzy i
umiejętności mieszkańców i
organizacji

CS3.1 Ochrona swoistej dla regionu
architektury, zabudowy, obiektów o
znaczeniu historycznym i
kulturowym

CS1.2 Wspieranie inicjatyw związanych
z rozwojem przedsiębiorczości, usług,
rzemiosła i produktów Partnerstwa
Izerskiego.

CS2.2 Rozwój infrastruktury
społecznej służącej aktywności
lokalnej.

CS3.2 Aktywna ochrona przyrody i
krajobrazu izerskiego.

CS1.3 Większa samodzielności i
efektywność ekonomiczna rodzin
rolniczych

CS2.3 Wspieranie działań
integrujących sektor publiczny ze
społeczeństwem i przedsiębiorcami.

CS3.3 Promocja regionu i jego
walorów.

3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?
P I: Przedsiębiorczość i praca Izery wzbogaca
P II: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w Izerach
P III: Izerskie krajobrazy
UZASADNIENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI W LSR:

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY :

Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR
(niepotrzebne skreślić)

MIEJSCE:

Ubocze

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

PODPIS SEKRETARZA
POSIEDZENIA RADY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający.
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru.
Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem.
Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.
W punktach od 1.1 do 1.6 należy wpisać przyznaną liczbę punktów.
Niewpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.

