Skrócona informacja o projekcie dla projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Uwaga! Dane zawarte w tym formularzu powinny być identyczne z tymi zawartymi w formularzu wniosku o
przyznanie pomocy, w zakresie danych jakie ten formularz zawiera.

I. WNIOSKODAWCA
1. Pełna nazwa
(Proszę podać dane zgodne z dokumentem rejestrowym np. KRS.)

2. Dane teleadresowe
(ulica/miejscowość, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, e-mail, telefon)

II. OPERACJA
3. Tytuł
(Proszę podać tytuł operacji.)

III. ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
5. Zgodność z celami ogólnymi LSR
(Proszę, poprzez wstawienie „X”, wskazać, do którego celu ogólnego Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się
realizacja operacji.)
Cel ogólny 1 - Stworzenie oferty turystycznej w oparciu o zasoby i specyfikę regionu
Cel ogólny 2 - Wzrost poziomu zasobności mieszkańców w regionie
Cel ogólny 3 - Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska
Cel ogólny 4 -Wzrost integracji i potencjału społecznego w regionie

6. Zgodność z celami szczegółowymi LSR
(Proszę, poprzez wstawienie „X”, wskazać, do którego celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni
się realizacja operacji.)
Cel szczegółowy 1.1. Rozwój infrastruktury i bazy turystycznej
Cel szczegółowy 1.2. Rewitalizacja miejsc historyczno-turystycznych i zabytków
Cel szczegółowy 1.3. Tworzenie wizerunku i promocja regionu
Cel szczegółowy 2.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Cel szczegółowy 3.1. Podniesienie świadomości ekologicznej oraz promocja wykorzystania energii odnawialnych
Cel szczegółowy 3.2. Zachowanie walorów przyrodniczych

Cel szczegółowy 4.1. Współdziałanie gmin i społeczności w regionie
Cel szczegółowy 4.2 Wsparcie inicjatyw wiejskich i organizacji pozarządowych

7. Zgodność z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR
(Proszę, poprzez wstawienie „X”, wskazać z jakim przedsięwzięciem zaplanowanym w Lokalnej Strategii Rozwoju zgodna jest
przedstawiona operacja.)
I Przedsięwzięcie - Znana i zintegrowana turystycznie Kraina Lasów i Jezior
II Przedsięwzięcie - Promocja mikroprzedsiebiorczości i pozarolniczych miejsce pracy na wsi
III Przedsięwzięcie - Czyste środowisko wizytówką regionu
IV Przedsięwzięcie - Rozwój potencjału społecznego w regionie

8. Uzasadnienie zgodności z celami ogólnymi, celami szczegółowymi i przedsięwzięciami
LSR
(Proszę uzasadnić zgodność projektu z celami i przedsięwzięciami wskazanymi w pkt 5-7)

IV. ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU
1. Zasięg oddziaływania operacji.
Preferuje operacje o oddziaływaniu szerszym niż jedna miejscowość.
obszar LGD
1 gmina
1 miejscowość

2. Realizacja celów LSR.
Preferuje operacje realizujące cel ogólny 1 „Stworzenie oferty turystycznej w oparciu o zasoby i specyfikę
regionu” i cel ogólny 2 „Wzrost poziomu zasobności mieszkańców w regionie”.
cel ogólny 1 i 2 oraz inny cel ogólny z LSR
cel ogólny 1 i 2
cel ogólny 1 lub 2

3. Wykorzystanie lokalnych zasobów.
Preferuje operacje, które w pełni wykorzystują lokalne zasoby.
zasoby historyczno-kulturowe
zasoby przyrodnicze
aktywność gospodarcza mieszkańców

Uzasadnienie.
4. Innowacyjność.

Preferuje operacje innowacyjne, nie spotykane w skali lokalnej tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd
zastosowanie zasobów i rozwiązań, nowe technologie lub realizujące nowe usługi lub produkty na obszarze
LSR.
operacja ma charakter innowacyjny
operacja nie ma charakteru innowacyjnego

Uzasadnienie.

V. Zestawienie rzeczowo-finansowe
14.1. Opis zadań.(Proszę opisać zakres zadań przewidzianych do realizacji.)
14.2. Budżet(Proszę dla przedstawionego powyżej zakresu zadań przygotować budżet wg. poniższego schematu.)

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

1

2

Jed.
L. jed.
miary
3
4

Cena jed.

Ogółem (4x5)

5

6

Suma kolumny 6:

VI. Podpis osób reprezentujących wnioskodawcę

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
miejscowość, dnia

Pieczęć wnioskodawcy, pieczęć imienna osób reprezentujących
wnioskodawcę lub czytelny podpis, podpis

