Europejski Fundusz Rolny
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

WZÓR NR 1

„Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji”
dla obszaru Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w konkursie w ramach działania
„ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ”
1.

Wnioskodawca

1.1

Pełna nazwa
………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2

Adres
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Tytuł operacji / cel operacji

2.1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Miejsce realizacji operacji

Należy wymienić wszystkie miejscowości, na terenie których operacja będzie realizowana.
3.1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Cele operacji

4.1

Należy określić cele główne i szczegółowe operacji:
……………………………………………………………………………………………………………………….................
.................................………………………………………………………………………………………………………
………………................................................………………………………………………………………………

5.

Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji i poziom udziału własnego Wnioskodawcy
w pokryciu kosztów operacji.

5.1
5.2
5.3

Całkowite koszty operacji:
……………………………………………………………………… zł
Wysokość kosztów kwalifikowanych:
………………………………………………………………………. Zł tj. 100%
Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji:
…………………………………………………………………………..zł, tj………………………………...%
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5.4
5.5
6.

Wysokość wkładu własnego finansowego:
…………………………………………………………………………..zł, tj. ………………………………..%
Wysokość wkładu własnego rzeczowego:
……………………………………………………………………………zł, tj. ………………………………...%
Zgodność projektu / operacji z celami ogólnymi LSR?
Cel 1. Aktywizacja społeczno – gospodarcza obszaru LGD

 tak

 nie

Cel 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca zamieszkania,

 tak

 nie

pracy i wypoczynku
Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem LSR:
……………………………………………………………………………………………………………………….................
...............................…………………………………………………………………………………………….…………
…………………................................................……………………………………………………………………
………………………………………………….......................................................................................
7.
7.1.

Zgodność operacji z celami szczegółowymi LSR
Cel pośredni 1.1. Wzrost integracji społecznej na obszarze LGD

 tak

 nie

Cel pośredni 1.2. Wzrost kompetencji mieszkańców LGD

 tak

 nie

Cel pośredni 1.3. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców LGD

 tak

 nie

Cel pośredni 2.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez rozwój

 tak

 nie

 tak

 nie

oferty publicznej
Cel pośredni 2.2. Poprawa życia mieszkańców LGD przez rozwój i
poprawę infrastruktury
7.2.

Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem szczegółowym LSR:
……………………………………………………………………………………………………………………….................
...............................………………………………………………..…………………………………………………..…
……………................................................……………………..………………………………………….………
……………………………………………….........................................................................................

8

Zgodność operacji z przedsięwzięciami LSR

8.1.

Przedsięwzięcie 1. Aktywność i rozwój,

 tak

 nie

Przedsięwzięcie 2. Wieś przyjazna i gościnna.

 tak

 nie
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8.2

Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem szczegółowym LSR:
……………………………………………………………………………………………………………………….................
...............................…………………………………………………………………………………………………………
………………................................................…………………………………………………………………..

9.

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów pomocowych

9.1

Należy wymienić projekty, realizowane przez Wnioskodawcę wpisując nazwę programu
(Leader, PROW lub inny program pomocowy)i tytuł projektu, w którym Wnioskodawca
zdobywał doświadczenie, a także miejsce i czas realizacji projektu.
Nazwa

Tytuł projektu

Miejsce realizacji

Czas realizacji

programu

10.

Powiązanie z analizą SWOT:

10.1.

Proszę wskazać przynajmniej jedno z uwarunkowań wymienionych w zawartej w Lokalnej
Strategii Rozwoju analizie SWOT, z którym wnioskowany projekt jest spójny:
- brzmienie zapisu w analizie SWOT:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.2

Uzasadnienie spójności operacji z powoływanym uwarunkowaniem rozwojowym:
……………………………………………………………………………………………………………………….................
............…………………………………………………………………………………………………………………...........
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….................
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11.

Wpływ na wskaźniki osiągnięć Lokalnej Strategii Rozwoju

11.1

Proszę wskazać, na jakie wskaźniki realizacji LSR wnioskowana operacja będzie oddziaływać
(lista wskaźników w załączeniu)
Nazwa wskaźnika

Sposób oddziaływania/zmiany

12.

Utworzenie miejsc pracy

12.1

Proszę wskazać ile zostanie utworzonych miejsc pracy w ramach projektu

13.

Wykorzystanie lokalnych zasobów

13.1

Typ zasobów

Sposób wykorzystania

Zasoby przyrodnicze
Zasoby historyczne
Zasoby kulturowe
14.

Aktywność Wnioskodawcy w Lokalnej Grupie Działania „Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

14.1

Proszę określić sposób zaangażowania Wnioskodawcy w działalność LGD (zaznaczyć właściwą
odpowiedź):

15.



Tak, i ma uregulowane opłaty członkowskie na dzień składania wniosku.



Tak, ale nie ma uregulowanych opłat członkowskich na dzień składania wniosku.



Nie

Inne uwagi mogące mieć wpływ na ocenę operacji.
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15.1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż wszystkie dane podane w niniejszym załączniku pn. „Opis zgodności z Lokalnymi
Kryteriami Wyboru Operacji” są zgodne z prawdą.

Data
……………………..

Podpis i pieczęć (jeżeli posiada) Wnioskodawcy
……..…………..…………………..
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Załącznik1.

Wskaźniki realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Nazwa wskaźnika
Liczba uchwał władz gmin, inicjowanych przez partnerstwa lokalne i organizacje społeczne
Zwiększenie się liczby partnerstw lokalnych do wartości docelowej
Wzrost liczby organizacji społecznych na obszarze LGD
Wzrost liczby osób odwiedzających stronę Internetowi www.lgd-sasiedzi.pl
Liczba inicjatyw lokalnych na obszarze LGD
Liczba imprez lokalnych
Liczba uczestników imprez lokalnych
Liczba wyremontowanych, przebudowanych, doposażonych, nowoutworzonych, świetlic wiejskich oraz
miejsc pełniących funkcje publiczne
Wartość pozarolniczych inwestycji w gospodarstwach rolnych
Liczba nowych miejsc pracy
% osób, które posiadły nowe kompetencje (wobec wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach i
doradztwie)
Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu
Liczba szkoleń skierowanych do mieszkańców obszaru LGD
Liczba osób, które ukończyły szkolenia
Liczba zakupionego i uruchomionego sprzętu
Wartość pozarolniczych inwestycji w gospodarstwach rolnych
Liczba nowych przedsiębiorstw na obszarze LGD
Liczba nowych miejsc pracy
Wzrost inwestycji sektora prywatnego (wartość docelowa)
Liczba utworzonych, zmodernizowanych usług koło rolniczych dla ludności
Liczba wspartych gospodarstw rolnych
Liczba wspartych przedsiębiorstw
liczba obiektów okołobiznesowych
Wzrost odsetka osób oceniających zmiany zachodzące w swojej miejscowości w okresie wdrażania
LSR na poziomie dobrym
Nowe produkty turystyczne oferowane na obszarze LGD
Liczba akcji/imprez promocyjnych

Liczba osób uczestniczących w imprezach promocyjnych
Liczba publikacji, broszur, ulotek zawierających informacje o dziedzictwie kulturalnym, historycznym,
przyrodniczym itp.
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych itp
Liczba uczestników imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych itp.
Wzrost odsetka osób oceniających zmiany zachodzące w swojej miejscowości w okresie wdrażania
LSR na poziomie dobrym
Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i sportowo – rekreacyjnej
Wzrost liczby osób odwiedzających odnowione obiekty dziedzictwa kulturowego
Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar LGD
Liczba wyremontowanych, przebudowanych, doposażonych, nowoutworzonych obiektów kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych
Liczba zagospodarowanych przestrzeni publicznych
Liczba odnowionych zabytków

