Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
KARTA OPISU OPERACJI
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
(Załącznik dodatkowy do wniosku o przyznanie pomocy)

Konkurs Nr LGD-LP/M/III/2014
I. DANE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa:
(imię i nazwisko)
DOKŁADANY ADRES
miejscowość
nr domu
gmina
telefon
email

ulica
nr lokalu
fax
www

II. OPIS OPERACJI
1. Tytuł operacji (tytuł projektu – zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy).

2. W które z przedsięwzięć opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju wpisuje się operacja?
Proszę wpisać realizowane wskaźniki i uzasadnić:
1. Energia ze źródeł odnawialnych (prowadzenie uprawy roślin na cele energetyczne,
kolektory słoneczne itp., prowadzenie usług związanych z propagowaniem i wdrażaniem
działań związanych z energią odnawialną).
Operacja realizuje następujące wskaźniki:
1……………………………………..
2……………………………………..
2. Rozwój agroturystyki (organizacja szkoleń o tematyce dotyczącej agroturystyki, tworzenie
gospodarstw agroturystycznych, (adaptacja/remont/budowa) pomieszczeń gospodarczych na
cele agroturystyczne uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury agroturystycznej)
Operacja realizuje następujące wskaźniki:
1…………………………………….
2…………………………………….
3. Woda (np. organizacja imprez wykorzystujących potencjał kulturowy wody, zakup sprzętu
do uprawiania turystyki i rekreacji wodnej, remont i tworzenie obiektów infrastruktury
związanej z wodą, wykorzystujący potencjał elektrowni wodnych i inne nowe innowacyjne

pomysły związane z wodą.)
Operacja realizuje następujące wskaźniki:
1…………………………………….
2…………………………………….
4. Trasy tematyczne.
Operacja realizuje następujące wskaźniki:
1………………………………………..
2………………………………………..

3. Czy operacja ma innowacyjny charakter i wpisuje się do rozwiązań zawartych w rozdziale 8
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego na lata 20092015? Jeśli tak, uzasadnij.
Uzasadnij na czym polega pomysłowość, nowatorskie podejście, innowacyjność
wnioskowanej operacji.
Innowacyjność (Innovation) – zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji
oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych
lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych.
4. Wymień głównych partnerów, maksymalnie trzech, tylko na podstawie podpisanych umów
partnerskich lub listów intencyjnych (w załączeniu do składanego wniosku) oraz opisz ich rolę
w realizacji operacji (wkład rzeczowy, osobowy, finansowy, organizacyjny każdego z
wymienionych partnerów).
8. Czy wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez LGD Stowarzyszenie
„Lider Pojezierza”? (Prosimy o podanie daty).

9. Czy wnioskodawca brał udział w konsultacjach prowadzonych przez koordynatorów
gminnych lub korzystał z konsultacji w biurze LGD? (Prosimy o podanie daty)

10. Czy realizacja operacji generuje zwiększenie ilości zatrudnienia ponad określony limit
wynikający z warunków pomocy?

11. Czy wnioskodawca aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”?
Zaznacz właściwe.
a)składał wnioski na działania aktywizujące
b) brał czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD, brał udział w Walnych

Zgromadzeniach

……………..…………….

……………………………………..

(miejscowość i data)

(Podpisy osób upoważnionych)

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” do
działania w ramach projektu „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
a) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji działania
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
b) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, ewaluacji, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

c)

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach działania;

d) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

ZOBOWIĄZANIE

W przypadku otrzymania przeze mnie dofinansowania na realizację wyżej opisanej operacji
zobowiązuję się przedłożyć w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z
siedzibą w Barlinku przy ulicy Sądowej 8 lub do konsultanta w swojej gminie, sprawozdanie
merytoryczne ze zrealizowanych zadań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty
zakończenia realizacji.

……………………………………

……………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informacje dotyczące złożonego wniosku w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie na realizowaną przeze mnie operację a
wybraną przez Radę Decyzyjną LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w ramach naboru na
działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw były przesyłane równocześnie pocztą
elektroniczną do wiadomości Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na adres e-mail:
lgd@liderpojezierza.pl

……………………………………………………………..

(Data i podpis Wnioskodawcy)

