Załącznik nr 3/1 do Regulaminu
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
Lokalnej Grupy Działania Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”
Numer wniosku:
Imię i nazwisko/ nazwa:
Nazwa operacji:
Instrukcja wypełniania:
1. Należy wstawić znak x w odpowiednim polu () zaznaczając odpowiednie działanie w ramach
wdrażania LSR, którego dotyczy złożony wniosek.
Działanie w ramach osi IV PROW 2007-2013:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

□

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

□

3. Odnowa i rozwój wsi

□

4. Małe projekty
Pyt. 1 Czy realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego LSR?

□
Tak*


Nie*


Instrukcja wypełniania:
* 1. Odpowiadając na pytanie należy najpierw ocenić, czy operację można przypisać do jednego z
poniżej przedstawionych celów ogólnych i wstawić znak x w odpowiednim polu () przy celu
ogólnym.
2. Postawienie znaku x przy celu ogólnym oznacza, że w odpowiedzi na pytanie 1 należy
zaznaczyć odpowiedź Tak. W innym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź Nie.
UWAGA: Znak X należy wstawić wyłącznie przy jednym celu ogólnym.
□
Cel ogólny 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LGD w
oparciu o lokalne zasoby.
Cel ogólny 2. Rozwój kapitału społecznego.

□

Cel ogólny 3. Poprawa jakości życia na wsi.

□

Pyt. 2 Czy realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego
Tak*
Nie*


LSR?
Instrukcja wypełniania:
* 1. Odpowiadając na pytanie należy najpierw ocenić, czy operację można przypisać do poniżej
przedstawionych celów szczegółowych i wstawić znak x w odpowiednim polu () przy celu
szczegółowym.
2. Postawienie znaku x przy jednym celu szczegółowym oznacza, że w odpowiedzi na pytanie 2
należy zaznaczyć odpowiedź Tak. W innym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź Nie.
UWAGA: Znak X należy wstawić wyłącznie przy jednym celu szczegółowym.
W ramach celu ogólnego 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LGD w oparciu o
lokalne zasoby.
□
Cel szczegółowy 1. 1. Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wsi
Cel szczegółowy 1.2. Promocja i rozwój przedsiębiorczości

□

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój oferty turystycznej obszaru

□

W ramach celu ogólnego 2. Rozwój kapitału społecznego.
Cel szczegółowy 2.1. Aktywizacja społeczności lokalnej

□

Cel szczegółowy 2.2. Wzrost kompetencji mieszkańców

□

W ramach celu ogólnego 3. Poprawa jakości życia na wsi.
Cel szczegółowy 3.1. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

□

Cel szczegółowy 3.2. Rewitalizacja wsi

□

Cel szczegółowy 3.3. Poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej

□

Cel szczegółowy 3.4. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego

□

Pyt. 3 Czy operacja jest zgodna z jednym przedsięwzięciem planowanym w
Tak*
Nie*
ramach LSR?
Instrukcja wypełniania:
* 1. Odpowiadając na pytanie należy najpierw ocenić, czy operację można przypisać do poniżej
przedstawionych przedsięwzięć i wstawić znak x w odpowiednim polu () przy przedsięwzięciu.
2.Postawienie znaku x przy jednym przedsięwzięciu oznacza, że w odpowiedzi na pytanie 3 należy
zaznaczyć odpowiedź Tak. W innym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź Nie.
UWAGA: Znak X należy wstawić wyłącznie przy jednym przedsięwzięciu.
□
Przedsięwzięcie Lokalna baza ekonomiczna do celu szczegółowego I.1,
Przedsięwzięcie Lokalna baza ekonomiczna do celu szczegółowego I.2,

□

Przedsięwzięcie Lokalna baza ekonomiczna do celu szczegółowego I.2, Młodzi
aktywni gospodarczo

□

Przedsięwzięcie Lokalna baza ekonomiczna do celu szczegółowego I.3,

□

Przedsięwzięcie Wiedza i innowacje dla rozwoju do celu szczegółowego II.1,

□

Przedsięwzięcie Wiedza i innowacje dla rozwoju do celu szczegółowego II.2,

□

Przedsięwzięcie Tożsamość i przestrzeń do celu szczegółowego III.1,

□

Przedsięwzięcie Tożsamość i przestrzeń do celu szczegółowego III.2,

□

Przedsięwzięcie Tożsamość i przestrzeń do celu szczegółowego III.3,

□

Przedsięwzięcie Tożsamość i przestrzeń do celu szczegółowego III.4,

□

Instrukcja wypełniania:
* Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” przy każdym z 3 pytań oznacza, że operacja zostaje uznana za
zgodną z LSR.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” przy chociaż jednym pytaniu oznacza, że operacja jest niezgodna z
LSR.
Uznaję, że operacja jest zgodna z LSR
Tak*
Nie*
Uzasadnienie niezgodności operacji z LSR.
Instrukcja wypełniania:
W polu poniżej należy podać krótkie uzasadnienie dla uznania operacji jako niezgodnej z LSR.

....................................................................................................................
(data, miejsce i czytelny podpis członka Rady)

