Załącznik nr 1 do uchwały Nr 01/VII/2017
Zarządu Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza” z dnia 16 maja 2017 r.
Załącznik nr 6 do Regulaminu Rady

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”

(pieczęć LGD)
NR NABORU1
NR WNIOSKU1
WNIOSKODAWCA
1

TYTUŁ OPERACJI1

1. PROGRAM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA
LATA 2014-20201

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ

2. PROGRAM OPERACYJNY
„RYBACTWO I MORZE”1

PRIORYTET 4. ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI
TERYTORIALNEJ, ZAWARTY W PROGRAMIE OPERACYJNYM
„RYBACTWO I MORZE”

I. OCENA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW, ZGODNOŚCI Z LSR2
1. Zakłada realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników3

TAK

NIE4

Cel ogólny: 1 Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania

Cel szczegółowy: 1.1. Wspieranie transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności
Cel szczegółowy: 1.2. Wsparcie przedsiębiorczości i dywersyfikacja dochodów mieszkańców
1

Pole wypełniane przez pracownika Biura LGD, na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, przygotowującego dokumentację
na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
2
Odpowiedzi na pytania członkowie Rady Stowarzyszenia formułują posiłkując się Kartą weryfikacji wstępnej wniosku przez
pracowników Biura LGD.
3
Właściwe zaznaczyć „X”.
4
Zaznaczenie pola „NIE” oznacza, iż nie zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy RLKS,
a tym samym wniosek nie podlega wyborowi.

na obszarze LGD

Cel ogólny: 2. Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu.

Cel szczegółowy: 2.1. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej i sportowej
Cel szczegółowy: 2.2. Wzmocnienie działań promocyjnych w zakresie walorów
historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego (w tym
kulinarnego).
Cel szczegółowy: 2.3. Rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki
Cel szczegółowy: 2.4. Wzmocnienie poziomu zagospodarowania turystycznego rzek, jezior i
innych obszarów atrakcyjnych turystycznie (ogólnodostępna infrastruktura turystyczna,
sportowa, rekreacyjna)
Cel szczegółowy: 2.5. Zmniejszenie degradacji środowiska wodnego

Cel ogólny: 3. Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy: 3.1. Wykreowanie i utworzenie przyjaznych przestrzeni społecznych

Cel szczegółowy: 3.2. Prowadzenie animacji na rzecz budowy więzi społecznych

Cel szczegółowy: 3.3. Rozwój współpracy i promocja obszaru LGD Lider Pojezierza
2. Jest zgodna z programem, w ramach, którego jest planowana realizacja
tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2
lit. a, oraz na realizację, której może być udzielone wsparcie w formie,
o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o RLKS3

TAK

NIE4

3. Jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4
pkt 1 lit. c ustawy o RLKS3

TAK

NIE4

4. Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35
ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 3

TAK

NIE4

II. WYNIK OCENY

Głosuję za uznaniem operacji za ZGODNĄ / NIEZGODNĄ z LSR (niepotrzebne skreślić).

Imię i nazwisko oceniającego
członka Rady Stowarzyszenia

Uzasadnienie zgodności/niezgodności operacji z LSR:

(Miejscowość)

(Data)

(Podpis członka Rady Stowarzyszenia
„Lider Pojezierza”)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
1. Przed wypełnieniem karty należy zapoznać się z procedurą wyboru i oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia „Lider
Pojezierza” opisaną w dokumencie: „Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR”.
2. Przed wypełnieniem karty należy sprawdzić, czy karta zawiera pieczęć LGD.
3. Głos oddany przez członka Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, w formie wypełnionej Karty oceny zgodności
operacji z LSR, jest nieważny, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) na karcie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”;
2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku o
przyznanie pomocy, nazwy wnioskodawcy, tytułu operacji).
4. Karta winna zostać wypełniona czytelnie piórem, długopisem lub cienkopisem.
5. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.
6. Wszelkie zmiany należy nanosić przez skreślenie i parafowanie. Nie należy używać korektora.

