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Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Załącznik nr 4
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI GRANTOBIORCÓW Z LSR
imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:

oznaczenie naboru:

nazwa / tytuł operacji:

numer wniosku:

1. Czy operacja zakłada realizację celu głównego LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników
oddziaływania?
W1.0 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
W1.0 Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym

 tak
 tak

 nie
 nie

W1.0 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
 tak
 nie
2. Czy operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR
wskaźników rezultatu?
W1.1 Liczba osób które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej lub
 tak
 nie
zmodernizowanej infrastruktury
W1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

 tak

 nie

W1.1 Liczba odbiorców działań wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa
kulturowego i/lub naturalnego obszaru

 tak

 nie

W1.1 Liczba odbiorców działań marketingowych

 tak

 nie

W1.1 Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe,
historyczne, turystyczne, produkty lokalne

 tak

 nie

W1.1 Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub
przeciwdziałających zmianom klimatu

 tak

 nie

W1.2 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

 tak

 nie

W1.2 Liczba odbiorców działań mających na celu integrację branż mających kluczowe
znaczenie dla rozwoju obszaru

 tak

 nie

W1.2 Liczba wydarzeń z udziałem podmiotów które otrzymały wsparcie w ramach
realizacji LSR

 tak

 nie

W1.2 Liczba uczestników wydarzeń/zajęć/działań edukacyjno- integracyjnych

 tak

 nie

W1.2 Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub
 tak
 nie
przeciwdziałające zmianom klimatu
3. Czy operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników
produktu?
W1.1.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej,
 tak
 nie
rekreacyjnej i/lub kulturowej
W1.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
 tak
 nie
W1.1.2 Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
W.1.1.3 Liczba operacji wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa
kulturowego i\lub naturalnego obszaru
W1.1.4 Liczba zastosowanych metod promocji

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

W1.1.6 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 tak

 nie
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W1.2.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 tak

 nie

W1.2.2 Liczba wydarzeń

 tak

 nie

W1.2.3 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
W.1.2.4 Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w
ramach realizacji LSR
W1.2.7 Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

W.1.2.8 Liczba wydarzeń
4. Czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana do
realizacji?

 tak

 nie

 tak

 nie

Uzasadnienie oceny
zgodności z LSR

Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR*
/Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR*
(niepotrzebne skreślić)
IMIĘ i NAZWISKO
CZŁONKA RADY

CZYTELNY
PODPIS:

MIEJSCOWOŚĆ

DATA:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:

a.

Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce  tak lub  nie po prawej stronie przy każdym wskaźniku lub
pytaniu.

b.

Jeżeli członek Rady nie ma uwag, w polu UWAGI należy wstawić kreskę „ - ”

c.

Nie wpisanie imienia, nazwiska lub czytelnego podpisu skutkuje nieważnością kart.

d.

Oceny zgodności operacji z LSR w zakresie zgodności z programem (pytanie 4) dokonuje się przy zastosowaniu odrębnej
karty.

e.

Operacja jest zgodna z LSR wówczas, gdy : na wcześniejszych etapach jej oceny została uznana za zgodną z programem, w
ramach którego realizowany jest projekt grantowy oraz zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR i
osiągnięcie wskaźników odpowiadających opisowi projektu grantowego, a przez to przyczyni się do osiągnięcia jego celu.

f.

Głosowanie za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR lub Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR
polega na skreśleniu jednej z opcji oznaczonej gwiazdką*. Skreślenie lub pozostawienie obu opcji będzie uznane za głos
nieważny.
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