Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
LGD ,,Małe Mazowsze
Wniosek nr: ………………… złożony przez: .…………………………………….
Nazwa operacji: ………………………………………………………………….....
Działanie PROW
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Odnowa i rozwój wsi
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty
1. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR?
- cel ogólny I: Poprawa jakości życia
Tak

Nie

- cel szczegółowy I.1 Rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom obszaru LSR.
Tak

Nie

- cel szczegółowy I.2 Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu.
Tak

Nie

- cel ogólny II: Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
Tak

Nie

- cel szczegółowy II.1 Rozwój przedsiębiorczości w tym usług turystycznych.
Tak

Nie

- cel ogólny III: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi
Tak

Nie

- cel szczegółowy III.1 Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych.
Tak

Nie

- cel szczegółowy III.2 Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi oraz rewitalizacja obiektów sakralnych
i innych.
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Tak

Nie

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
- przedsięwzięciem I : Rozwój zrównoważonej turystyki na obszarze LGD
,,Małe Mazowsze’’
Tak

Nie

- przedsięwzięciem II : Ochrona krajobrazu i zachowanie tradycji lokalnej obszaru LGD
Tak

Nie

- przedsięwzięciem III : Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej obszaru LGD
Tak

Nie

- przedsięwzięciem IV : Projekty współpracy
Tak

Nie

4. Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym ogłoszonego naboru
zgodna
niezgodna
nie dotyczy
Głosuję za uznaniem/ nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić)

Instrukcja wypełniania karty
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1,2 i 3, należy wybrać i
zaznaczyć odpowiedź ,,tak’’ lub odpowiedź ,,nie’’ przez postawienie znaku X w odpowiednim polu. Operację
można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika,
że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu
szczegółowego LSR oraz ,że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach
LSR.

