Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2013
z dnia 5 lutego 2013 r. Rady Fundacji
„Środkowopomorska Grupa Działania”

………………………
pieczęć ŚGD

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” na obszarze ŚGD (wypełnić wyłącznie pola na białym tle)
Tytuł operacji/Nazwa
ekonomicznego planu
operacji
Nr wniosku nadany przez
ŚGD
Nazwa wnioskodawcy
Typ operacji w ramach
działania 413 Wdrażanie
LSR:
Typ operacji w ramach
działania 413 Wdrażanie LSR
w zakresie dodatkowych
zadań:

Data przeprowadzenia oceny
merytorycznej:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty

Kryteria zgodności operacji z LSR:
Czy realizacja operacji
Celu ogólnego I:
przyczyni się do
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych,
osiągnięcia celów
kulturowych, naturalnych do rozwoju turystki
ogólnych LSR
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Celu ogólnego II:
Stymulowanie aktywności społecznych,
wzmocnienie więzi regionalnych poprzez rozwój
przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych
miejsc pracy
Celu ogólnego III:
Podniesienie jakości życia mieszkańców.
Czy realizacja operacji
I.1 Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury
przyczyni się do
turystycznej na obszarze LSR do 2015 r.
osiągnięcia celów
I.2 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na
szczegółowych LSR
obszarze LSR do 2015 r.
I.3 Zachowanie lokalnego dziedzictwa
historycznego i przyrodniczego na obszarze LSR
do 2015 r.
I.4 Promocja oferty turystycznej i walorów regionu
do 2015 r.
II.1 Rozwój przedsiębiorczości
i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na
obszarze LSR do 2015 r.
III.1 Rozbudowa
i poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej na obszarze LSR
do 2015 r.
III.2 Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do
2015 r.
III.3 Stworzenie oferty aktywnego wypoczynku dla

tak
nie

tak
nie

tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie

tak
nie
tak

dzieci i młodzieży, przyczyniającej się do
wzmocnienia więzi z regionem Środkowego
Pomorza do 2015 r.

nie

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (proszę
krótko wykazać, że ocenianą operację należy uznać za rekomendowaną w ramach LSR):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Głosuję za:
UZNANIEM operacji za zgodną z LSR
NIEUZNANIEM operacji za zgodną z LSR

……………………………………………...
czytelny podpis członka Rady Doradczej

Instrukcja wypełnienia Karty Oceny Zgodności operacji z LSR
Ocenę zgodności operacji z LSR dokonuje każdy członek Rady Doradczej przy pomocy
Karty Oceny Zgodności operacji z LSR zakreślając TAK/NIE przy danym celu ogólnym
i szczegółowym.
Operację można uznać za zgodną z LSR, kiedy realizuje co najmniej jeden z celów
ogólnych i co najmniej jeden z celów szczegółowych LSR.

