Załącznik nr 4
do Procedury oceny i wyboru operacji
realizowanych przez podmioty inne niż LGD

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI ze
Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
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Karta oceny zgodności operacji z LSR LGD Partnerstwo Kaczawskie jest wypełniana przez
Członków Rady oceniających zgodność wniosku o dofinansowanie z LSR.
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Zgodność operacji z LSR

TAK

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR?
1

Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój Krainy Wygasłych
Wulkanów w oparciu o jej lokalne zasoby, przedsiębiorczych
mieszkańców i zintegrowane społeczeństwo
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
Krainy Wygasłych Wulkanów

2

Cel szczegółowy 1.2: Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia
w Krainie Wygasłych Wulkanów
Cel szczegółowy 2.1: Podniesienie atrakcyjności Krainy
Wygasłych Wulkanów

NIE

Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (jeżeli tak należy
podać poniżej z jakim)?
Przedsięwzięcie: Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności
społecznej i promocja dobrych praktyk
Przedsięwzięcie: Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalnoedukacyjnej
Przedsięwzięcie: Animacja lokalna
Przedsięwzięcie: Realizacja działań na rzecz aktywizacji
mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym
Przedsięwzięcie: Tworzenie nowych przedsiębiorstw
Przedsięwzięcie: Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3

Przedsięwzięcie: Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób
zakładających i rozwijających działalność gospodarczą
Przedsięwzięcie: Budowa i rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
społecznej i kulturalnej
Przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego regionu
Przedsięwzięcie: Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów
przyrodniczo-kulturowych regionu
Przedsięwzięcie: Wsparcie procesu tworzenia i promowania
marki produktów lokalnych
Przedsięwzięcie: Inicjatywy nakierowane na tworzenie i
rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne
KWW

Przedmiotowa operacja jest zgodna z LSR
Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR:
W odniesieniu do każdego celu wymienionego w punktach 1,2 i 3 należy wybrać i zaznaczyć pole w kolumnie
odpowiedzi „tak" lub odpowiedzi „nie".
Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3
wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia, co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej
jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna, z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym
w ramach LSR.

