KARTA OCENY
ZGODNOŚCI OPERACJI z LSR

Numer/nazwa przedsięwzięcia

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NUMER WNIOSKU:
NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
OPERACJA WŁASNA

OPERACJA GRANTOWA

OPERACJA REALIZOWANA PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
Lp.
1.
2.

3.

Sposób i źródło
weryfikacji

NIE

Zakres operacji jest zgodny z ogłoszeniem o naborze.
Projekt jednoznacznie wskazuje realizację celu ogólnego i szczegółowego LSR
W opisie projektu
1. Wsparcie rozwoju gospodarczego
1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do
wskazano które cele
obszaru LSR do 2022 r.
2022 r.
ogólne realizuje i zakres
2.1. Rozbudowa i poprawa standardu
projektu jednoznacznie
2. Poprawa atrakcyjności turystycznej
infrastruktury oraz działania promocyjne na
wskazuje na realizację
obszaru LSR do 2022 r.
tych celów.
obszarze LSR do 2022 r.
źródło: wniosek o
3. Wzmocnienie kapitału społecznego
3.1. Aktywizacja społeczności lokalnej do 2022r.
dofinansowanie
obszaru LSR do 2022 r.
Projekt jednoznacznie wskazuje który z poniższych wskaźników produktu na poziomie przedsięwzięć będzie realizowany
W opisie projektu
1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej
wskazano które wskaźniki
1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej
produktu realizuje i zakres
2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
projektu jednoznacznie
wskazuje osiągnięcie tych
2.1.2 Działania informacyjno-promocyjne
3.1.1

4.

TAK

Kryterium

wskaźników.
źródło: wniosek o
dofinansowanie

Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

Projekt jednoznacznie wskazuje który z poniższych wskaźników rezultatu na poziomie przedsięwzięć będzie realizowany
W opisie projektu
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty
wskazano które wskaźniki
średnioroczne
rezultatu realizuje i zakres
w1.1 Liczba utrzymanych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na pełne etaty
projektu jednoznacznie
średnioroczne
wskazuje osiągnięcie tych
wskaźników.
Liczba utworzonych działalności gospodarczych
źródło: wniosek o
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
dofinansowanie
kulturalnej
w2.1
Liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjnopromocyjnych
Liczba uczestników wydarzeń aktywizacyjnych oraz integracyjnych
Liczba osób przeszkolonych
Liczba przeszkolonych osób z grup defaworyzowanych
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych
W3.1
Liczba odbiorców wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjnopromocyjnych
Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność
LGD i obszar LSR

Czy operacja jest zgodna z LSR?
Data i miejsce oceny:

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO CZŁONKA RADY

………………………………………………

CZYTELNY PODPIS OCENIAJĄCEGO:
…………………………………………………………………………

Instrukcja:
a) Pola zaciemnione wypełnia pracownik Biura LGD Południowa Warmia przed rozpoczęciem procesu oceny.
b) Pola białe wypełnia członek Rady biorący udział w ocenie zgodności.
c) Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem.
d) Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym punkcie, z którym dana operacja jest zgodna.
e) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli w punktach od 1 do 4 zostaną zaznaczane odpowiedzi „TAK”.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax 89 674 04 85

