Załącznik 2

LGD „Partnerstwo dla rozwoju”
Karta oceny zgodności operacji z LSR
1. Tytuł wniosku …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Wnioskodawca: …………..………………………………………..........................................
2. Operacja odpowiada działaniu PROW:


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej



Odnowa i rozwój wsi



Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw



Mały projekt

3. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych LSR?:
- celu 1: Rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa poprzez polepszenie warunków do ich lepszego
funkcjonowania  tak

 nie

- celu 2: Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i bogactwa kulturowego dla
rozwoju sportu, rekreacji, turystyki i kultury

 tak

 nie

- celu 3: Świadome i nowoczesne społeczeństwo gwarantem dalszego rozwoju i zachowania spuścizny
kulturowej

 tak

 nie

4. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów operacyjnych LSR?
- celu 1.1: Aktywna promocja gospodarcza terenu objętego LSR

 tak

 nie

- celu 1.2: Tworzenie nowych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje w korzystnej lokalizacji
 tak

 nie

- celu 1.3: Ścisła współpraca z aktualnie działającymi podmiotami gospodarczymi, które znajdują się
na terenie działania LGD  tak

 nie

- celu 1.4: Unowocześnienie obsługi biznesu lokalnego i ponadlokalnego

 tak

- celu 1.5: Inicjowanie powstawania nowych podmiotów gospodarczych
- celu 1.6: Produkcja zdrowej żywności

 tak

 tak

 nie
 nie

 nie

- celu 1.7: Dywersyfikacja tradycyjnej działalności rolniczej o usługi rzemieślnicze  tak

 nie

- celu 1.8: Wypracowanie nowego wizerunku gminy, który przyczyni się również do pozyskania
inwestorów, turystów i ludności osadniczej

 tak

 nie

- celu 1.9: Zwiększenie specjalizacji produkcyjnej w dużych gospodarstwach

 tak

 nie

- celu 2.1: Działanie w kierunku powiększenia powierzchni nasadzeń drzew i krzewów oraz
rewitalizacji terenów zielonych  tak  nie
- celu 2.2: Promowanie zdrowego trybu życia
 tak  nie
- celu 2.3: Zachowanie od zapomnienia pomników tradycji, historii i kultury lokalnej

 tak

 nie
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- celu 2.4: Tworzenie i promocja atrakcyjnych krajobrazowo-przyrodniczo-historycznie ścieżek
rowerowych, punktów widokowych, szlaków turystycznych oraz miejsc wypoczynku
turystycznego wraz z infrastrukturą

 tak  nie

- celu 2.5: Powiększanie bazy obiektów sportowych i rekreacyjnych z uwzględnieniem warunków
klimatycznych jak i konieczności dywersyfikacji dyscyplin sportowych
- celu 2.6: Tworzenie miejsc spotkań mieszkańców i młodzieży
- celu 2.7: Budowa społeczeństwa informatycznego  tak

 tak

 tak

 nie

 nie

 nie

- celu 3.1: Działania zmierzające do powstania świadomego, aktywnego i otwartego społeczeństwa
 tak  nie
- celu 3.2: Powstanie świadomości posiadanego bogactwa historycznego i kulturowego  tak  nie
- celu 3.3: Kształtowanie patriotyzmu lokalnego wśród młodzieży

 tak

 nie

- celu 3.4: Szeroka informacja o obszarze i działalności LGD, budowanie pozytywnego wizerunku
obszaru LGD
5. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
- przedsięwzięciem 1.1: Realizacja programu „Lokalny przedsiebiorca – naturalnym bogactwem
gminy”  tak

 nie

- przedsięwzięciem 1.2: Regularne spotkania z przedsiębiorcami, połączone ze szkoleniami (min.3)
 tak

razy w roku

 nie

- przedsięwzięciem1.3: Wpisanie w kalendarz imprez kulturalnych „Balu przedsiębiorców
 tak

 nie

- przedsięwzięciem 1.4: Realizacja trwałej pomocy fachowej w zakresie rozpoczęcia działalności
gospodarczej i pozyskania środków na jej prowadzenie  tak
 nie
- przedsięwzięciem 1.5: Proponowanie, grupie zagrożonej odejściem z rolnictwa, alternatywnych form
zarobkowania

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 1.6: Utworzenie lokalnej marki dla zdrowej żywności i stworzenie grupy
producenckiej

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 1.7: Świadczenie usług rzemieślniczych dla ludności  tak

 nie

- przedsięwzięciem 1.8: Lekcje przedsiębiorczości i gospodarowanie pieniędzmi dla dzieci

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 2.1: Rewitalizacja parków, alei i terenów zieleni

 tak

- przedsięwzięciem 2.2: Budowa trwałego oznakowania szlaków i ścieżek  tak

 nie
 nie

- przedsięwzięciem 2.3: Renowacja i oznaczenie „pomników”: przyrody, zabytków i miejsc
historycznych

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 2.4:Budowa traktów spacerowych, parkingów i pozostałej infrastruktury
okołoturystycznej

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 2.5: Budowa, remont i doposażenie obiektów sportowych (boisk, zaplecza i
infrastruktury otaczającej)

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 2.6: Dalsze doposażenie istniejących jak i tworzenie nowych zielonych centrów
sołectw (place zabaw, miejsca rekreacji i wypoczynku) oraz tworzenie nowych i doposażenie
istniejących świetlic i domów spotkań w każdym sołectwie.

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 2.7: Otwieranie punktów dostępu do darmowego Internetu oraz współdziałanie
przy realizacji dostępności stałego łącza radiowego na obszarze działania LGD  tak

 nie

- przedsięwzięciem 3.1: Wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 3.2: Wspomaganie w organizacji wszelkich imprez kulturalnych będących
elementem promocji naszych tradycji, kultury jak i ciekawych form sportowych i rekreacyjnych

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 3.3: Doposażenie w stroje oraz sprzęt muzyczny lokalnych zespołów muzycznych
teatralnych, tanecznych jak i innych form artystycznych

 tak

 nie

- przedsięwzięciem 3.4 Wydanie publikacji i opracowań dotyczących walorów krajobrazowych,
historycznych i kulturowych terenu objętego LSR oraz tworzenie muzeów, izb pamięci, skansenów,
wystaw stałych eksponujących historię tego terenu oraz kulturę przodków

 tak

 nie

4. Stanowisko członka Rady w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju:
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR” (*niepotrzebne skreślić)
………................
data

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

Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR
W punkcie 1 należy wpisać tytuł wniosku oraz imię i nazwisko wnioskodawcy.
W punkcie 2 należy zaznaczyć działanie PROW, któremu odpowiada oceniana operacja, stawiając
znak X w odpowiednim polu.
W punkcie 3 należy dokonać oceny zgodności operacji z celami strategicznymi LSR. W odniesieniu
do każdego celu strategicznego wyszczególnionego w tym punkcie należy wybrać i zaznaczyć
odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” stawiając znak X w odpowiednim polu.
W punkcie 4 należy dokonać oceny zgodności operacji z celami operacyjnymi LSR. W odniesieniu do
każdego celu operacyjnego wyszczególnionego w tym punkcie należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź
„tak” lub odpowiedź „nie” stawiając znak X w odpowiednim polu.
W punkcie 5 należy dokonać oceny zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi do
realizacji w ramach LSR. W odniesieniu do każdego przedsięwzięcia wyszczególnionego w tym
punkcie należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” stawiając znak X w
odpowiednim polu.
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W punkcie 6 należy wyrazić swoje stanowisko w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju. W przypadku uznania operacji za zgodną z LSR należy skreślić słowa nie jest* , a w
przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR należy skreślić słowo jest*
Uznanie operacji za zgodną z LSR jest możliwe, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w
punktach 3, 4, 5 i 6 wynika, że:
jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu strategicznego LSR,
jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu operacyjnego LSR,
jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR,
UWAGA!
Skreślenie lub pozostawienie obu opcji zaznaczonych gwiazdką * będzie uznane za głos nieważny.

