Załącznik nr 1 do Karty oceny operacji
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko
lub nazwa)
Tytuł operacji lub nazwa
ekonomicznego planu operacji
Numer Identyfikacyjny

NIP wnioskodawcy (jeśli posiada)

nadany przez ARiMR
Ilość podpisanych i
załączonych do wniosku
umów lub porozumień

Miejsce realizacji operacji

partnerskich (dotyczy tylko

Nie dotyczy

Odnowy Wsi oraz Małych
Projektów)
Wysokość kosztów

Wnioskowana kwota dofinansowania

kwalifikowalnych

Jakie wskaźniki LSR będą realizowane
dzięki operacji

Operacja może wpisywać się tylko w jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy i jedno przedsięwzięcie:
cel ogólny (jaki)
cel szczegółowy (jaki)
przedsięwzięcie (jakie)

1. Operacja wykorzystywać będzie następujące lokalne zasoby:
A) naturalne: obszary chronione, cieki wodne lub akweny, florę, krajobraz, surowce naturalne, pomniki
przyrody**, inne (wymień jakie): …………………………………………………………………………………………..…………..
B) historyczno-kulturowe: obiekty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, inscenizacje wydarzeń
historycznych,

nawiązanie

potrawy/przepisy/sposób

do

tradycji

wytwarzania),

(obyczaje/zwyczaje/legendy,
zawody

tradycyjne**,

strój,
inne

muzyka,
(wymień

przedmiot,
jakie):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....…….…..
C) lokalne surowce, w tym produkty rolne i leśne: jako surowce należy rozumieć produkt przemysłu
wydobywczego (np.: glina, piasek, żużel, żwir, granit, bazalt i wapień, itp.), rolnictwa (produkty
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pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produkty lokalne, itp.), leśnictwa (drewno, sadzonki drzew, runo
leśne, itd.) lub powstające w wyniku przerobu odpadów, pozyskiwane na obszarze objętym LSR. **
inne (wymień jakie): …………………………………………………………………………...……………………………………………
2. Liczba planowanych pełnych etatów średniorocznie wyniesie: ………………………………………………
3. Czy operacja dotyczy turystyki lub rozwoju produktów lokalnych i regionalnych
nawiązujących do tożsamości regionu lub zanikającego zawodu? (TAK/NIE*).
Uzasadnij czy w ramach operacji rozwijane są usługi turystyczne (odpowiednie PKD prowadzonej
działalności – turystyczne, np. usługi noclegowe, gastronomiczne, przewodnickie lub okołoturystyczne –
np. wypożyczalnia rowerów, naprawa sprzętu wodnego itp.) lub rozwijane są produkty regionalne i lokalne
(np. produkty spożywcze, rzemiosło itp.) lub operacja dotyczy zanikającego zawodu. Jeżeli operacja je
rozwija opisz, uzasadnij:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy operacja dotyczy usług dla mieszkańców obszaru LGD? (TAK/NIE*).
Jeżeli „TAK”, uzasadnij czy w ramach operacji rozwijane są usługi dla mieszkańców obszaru LGD:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________
miejscowość, data

_______________________________
czytelny podpis Wnioskodawcy

*Niewłaściwe skreślić
** Podkreślić właściwe
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