Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie”

KARTA ZGODNOŚCI Z LSR
NUMER KONKURSU
NUMER WNIOSKU
TYTUŁ PROJEKTU

NAZWA
WNIOSKODAWCY

Weryfikacja wstępna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został
wycofany?
2. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z Rozporządzeniem MRiRW z dn.24.09.2015 (z późn.
zmianami) i ogłoszonym naborem?
3. Czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do aplikowania?
4. Czy wniosek o dofinansowanie operacji złożono na formularzu obowiązującym dla danego naboru?
5. Czy wnioskowana kwota dofinansowania mieści się w limicie ustalonym dla danego beneficjenta?
6. Czy wnioskowana kwota dofinansowania mieści się w limicie ustalonym dla danego naboru?
7. Czy wniosek zawiera podpisy osób upoważnionych?
8. Czy możliwa jest identyfikacja wnioskodawcy?
9. Czy wniosek zawiera wszystkie załączniki zadeklarowane we wniosku?

Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Zgodność z LSR
Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia:

Cel ogólny LSR: Zrównoważony rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów w oparciu o jej
lokalne zasoby, przedsiębiorczych mieszkańców i zintegrowane społeczeństwo
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Zgodność z celem szczegółowym i przedsięwzięciem z ogłoszonego naboru
Nr

Nazwa celu szczegółowego z LSR

TAK

1

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy Wygasłych Wulkanów

2

Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia w Krainie Wygasłych Wulkanów

3

Podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów

Nr

NIE

Nazwa przedsięwzięcia z LSR

Wskaźniki
Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w WoPP
zgodnego z ogłoszonym naborem

Wartość docelowa
wskaźnika

Jednostka
miary
wskaźnika

Sposób pomiaru
wskaźnika

1
2
3
…

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
ZA

PRZECIW

LICZBA GŁOSÓW
TAK

NIE

Operacja jest zgodna z LSR na lata 2014-2020
Zweryfikował:
Imię i nazwisko Weryfikującego
Data i podpis ………./………../2021
Zatwierdził Przewodniczący Rady
Data i podpis ………./………../2021

……………………………………………………………
………..……………………………………………………
……. ………………………………………………………

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR:
W odniesieniu do każdego pytania należy wybrać i zaznaczyć odpowiednie pole w kolumnie „tak" lub „nie".
Wniosek kierowany jest do dalszej oceny, gdy na wszystkie pytania w części weryfikacji wstępnej została udzielona
pozytywna odpowiedź.
W odniesieniu do każdego celu należy wybrać i zaznaczyć odpowiednie pole w kolumnie „tak" lub „nie".
W dalszej części należy uzupełnić o wypisane w WoPP przedsięwzięcie i zaplanowane do realizacji wskaźniki.
Operację, po pozytywnej wstępnej weryfikacji, można uznać za zgodną z LSR, gdy z poszczególnych części Karty wynika, że
jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSR, jest zgodna z przedsięwzięciem
ogłoszonym w danym naborze, a zaplanowane do jej realizacji wskaźniki są zgodne z tym naborem.
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