
Załącznik nr 6 do procedury wyboru operacji

Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR wraz z instrukcją wypełnienia karty

…………………………………….. 

            Pieczęć LGD

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
 LGD „VISTULA - TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ”

CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie

Nr ewidencyjny wniosku: …………………………………………………………………….……..………......
Nr konkursu: ………………………………………………………………….…………………………………..
Data wpływu wniosku: ……………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres wnioskodawcy: ………………………………..………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………
Numer identyfikacyjny wnioskodawcy …………………………………………………………………………
NIP wnioskodawcy ………………………………………………………………………………………………
Tytuł operacji lub nazwa ekonomicznego planu operacji: …………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………………………..
Miejsce realizacji operacji: ………………………………………………………………………………………
Koszt całkowity operacji: …………………………………………………………………………………………

Nazwa działania (zaznacz właściwą):

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   Małe projekty
  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw   Odnowa i rozwój wsi

…………………………………………………… 
data i podpis osoby sporządzającej
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CZĘŚĆ II. Ocena zgodności operacji z LSR*)
       1.    Wskaż cel ogólny, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja operacji (wskaż cel wiodący).

                                                                                                                                                                 Zaznacz „X”
CEL OGÓLNY 1 
Rozwój turystyki opartej na dziedzictwie kulturowo-historycznym i przyrodzie Ziemi 
Chełmińskiej

CEL OGÓLNY 2 
Poprawa jakości życia mieszkańców LGD Vistula terra Culmensis

2. Wskaż cel szczegółowy, do którego do którego osiągnięcia przyczyni  się  realizacja operacji 
(wskaż cel wiodący).

                                                                                                                                                                 Zaznacz „X”
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 
Poprawa stanu infrastruktury służącej rozwojowi turystyki na obszarze LGD Vistula Terra 
Culmensis

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 
Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej i kulturowej obszaru LGD 

                                                                                                                                                                 Zaznacz „X”  
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 
Rozwój zasobów ludzkich na wsi poprzez oddolne inicjatywy na obszarze LGD Vistula 
Terra Culmensis

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 
Rozwój przestrzeni infrastruktury społecznej na obszarze LGD Vistula Terra Culmensis

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3 
Rozwój przedsiębiorczości i nowych form działalności pozarolniczej na obszarze LGD 
Vistula Terra Culmensis

3. Wskaż przedsięwzięcie,  do którego do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja operacji 
(wskaż przedsięwzięcie wiodące).

                                                                                                                                                                 Zaznacz „X”
PRZEDSIĘWZIĘCIE  I  Rozwój  infrastruktury  turystycznej  na  obszarze  LGD Vistula  Terra 
Culmensis

PRZEDSIĘWZIĘCIE II Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego 
Ziemi Chełmińskiej

PRZEDSIĘWZIĘCIE III Aktywna wieś Vistula Terra Culmensis

PRZEDSIĘWZIĘCIE  IV  Nowoczesne  obiekty  użyteczności  publicznej  na  obszarze   LGD 
Vistula Terra Culmensis

PRZEDSIĘWZIĘCIE V  Rozwój usług dla ludności na obszarze  LGD Vistula Terra Culmensis
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      Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w 
uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację 
rekomendowaną w ramach LSR):
…...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

………………..……………….…………………………………………................
miejscowość, data i czytelny podpis członka Rady Stowarzyszenia

*) Instrukcja wypełnienia karty
Należy wybrać tylko jeden cel ogólny (wiodący) a w ramach wybranego celu ogólnego jeden 
cel  szczegółowy  (wiodący)  oraz  jedno  przedsięwzięcie  (w  ramach  wskazanego  celu 
ogólnego) i zaznaczyć  poprzez postawienie znaku X w odpowiednim polu.
Wynik głosowania w sprawie uznania operacji  za zgodną z LSR jest pozytywny,  jeżeli  w 
każdej  części  karty  oceny  zgodności  z  LSR  wskazano  cel  ogólny,  szczegółowy  oraz 
przedsięwzięcie w ramach jednego celu. 
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