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Imię i nazwisko Członka Rady LGD
1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?:
- celu 1 SILNA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WARUNKIEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO WRÓT WIELKOPOLSKI………………………………………...........................  tak

 nie

- celu 2: ZORGANIZOWANE, PRZEDSIĘBIORCZE I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO U WRÓT WIELKOPOLSKI
…………………………………………………………………………………….………………  tak  nie

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
1.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz zwiększenie nakładów na rozwój i promocję
dziedzictwa kulturowego …………………………………………..………………………………..….  tak
 nie
1.2. Stworzenie atrakcyjnego i bogatego programu kulturalno- społecznego dla podniesienia jakości życia
mieszkańców ………………………………….....................................................................................…...  tak

 nie

1.3. Rozwijanie i promocja produktów lokalnych, w tym rzemiosła i rękodzieła ……………...….…  tak

 nie

1.4. Rozwijanie infrastruktury służącej jak najlepszemu wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych
……………………………………………………………………………..……………………………...  tak
 nie
2.1. Rozwój nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury społecznej …………………………………  tak

 nie

2.2.Aktywizacja społeczności lokalnej …………………...…………………………………………...…  tak

 nie

2.3. Rozwój sektora usług i drobnej przedsiębiorczości …………………………………………….…  tak

 nie

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
………………………….……………………………

 tak

 nie

………………………….……………………………

 tak

 nie

III. Produkt lokalny „We Wrotach Wielkopolski” …….………………….……………………………

 tak

 nie

IV. Nowoczesność nie tylko w domu i zagrodzie …....………………….……………………………..

 tak

 nie

V. Pospolite ruszenie u Wrót Wielkopolski

…….……………….….……………………………..

 tak

 nie

VI. Otwarte Wrota Biznesu ……………………..…….………………….…………………………….

 tak

 nie

VII. Centrum wsi u Wrót Wielkopolski……….....…….………………….…………………………….

 tak

 nie

VIII.

 tak

 nie

I.

Wrota Wielkopolski otwarte na kulturę

II. Szlak zabytków „U Wrót Wielkopolski”

Innowacyjne Wrota……………………..…….………………….…………………………….

Uzasadnienie niezgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu
należy uzasadnić, że ocenianą operację można uznać za operację niezgodną z LSR):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR” (* niepotrzebne skreślić)
DATA:

PODPIS :

Dodatkowo proszę ocenić, czy Pani/Pana zdaniem:
Operacja ma charakter innowacyjny tj. zapewniający
rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i
udoskonalenie już istniejących (wg uznania oceniającego)

TAK □ NIE □

Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie:
• podmiotów (realizacja operacji zakłada
TAK
współpracę różnych podmiotów)
lub/i
• zasobów (operacja zakłada jednoczesne
wykorzystanie różnych zasobów lokalnych) lub/i
• celów LSR (w ramach operacji realizowane będą
cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz
wzajemnie się uzupełniają) (ocena na podstawie
pisemnego uzasadnienia wnioskodawcy zawartego
we wniosku)
Czy zakres operacji jest zgodny z zakresem TAK
tematycznym określonym w informacji o możliwości
składania wniosków (jeśli w informacji został
wskazany zakres tematyczny)?

NIE DOTYCZY
□

□ NIE □

NIE DOTYCZY
□

□ NIE □

NIE DOTYCZY
□

