Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR

Karty weryfikacji zgodności z LSR
NUMER NABORU
ZNAK SPRAWY
TYTUŁ ZADANIA
NAZWA GRANTOBIORCY
DATA WPŁYWU
Czy realizacja zadania w ramach grantu przyczyni się do realizacji celu ogólnego, celów szczegółowych i
związanych z nimi przedsięwzięć oraz wskaźników określonych w LSR oraz w ramach projektu grantowego?

CEL OGÓLNY 1
WZRASTAJĄCY
POZIOM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LOKALNEJ
WYKORZYSTUJĄCEJ
WALORY I POTENCJAŁ
OBSZARU ZIEMI
BIELSKIEJ

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1
Podniesienie udziału działalności
gospodarczych związanych z kształtowanie
oferty usług turystycznych oraz czasu
wolnego w strukturze gospodarczej
i rynku pracy obszaru.

PRZEDSIĘWZIĘCIE P1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PRZYSZŁOŚCIĄ
– OFERTA USŁUG TURYSTYCZNYCH
ORAZ CZASU WOLNEGO

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2
Komercjalizacja potencjału przyrodniczokulturowego obszaru przejawiająca się
w powstawaniu i rozwoju firm
wykorzystujących produkty lokalne

PRZEDSIĘWZIĘCIE P2

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3
Wzrost poziomu innowacyjności lokalnej
gospodarki ukierunkowany w szczególności
na ochronę środowiska oraz wdrażanie
rozwiązań odpowiadających na zmiany
klimatu

PRZEDSIĘWZIĘCIE P3

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PRZYSZŁOŚCIĄ
– PRODUKTY
I USŁUGI LOKALNE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PRZYSZŁOŚCIĄ
– INNOWACYJNA GOSPODARKA

PRZEDSIĘWZIĘCIE P4

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.4
Wzrost dostępności infrastruktury
i poziomu partnerstwa służących

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I
USŁUG CZASU WOLNEGO

rozwijaniu usług turystycznych,
usług czasu wolnego, produktów
lokalnych i innowacji

PRZEDSIĘWZIĘCIE P5
SIECI WSPÓŁPRACY
GOSPODARCZEJ

CEL OGÓLNY 2
ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO I
KULTUROWEGO
JAKO WALORU
TWORZĄCEGO
JAKOŚĆ ŻYCIA I
WYRÓŻNIAJĄCEGO
ZIEMIĘ BIELSKĄ

CEL OGÓLNY 3
WZROST POZIOMU
SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ
OBSZARU ZIEMI
BIELSKIEJ

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1
Podniesienie poziomu świadomości
i kompetencji społeczności lokalnej
w zakresie rozwoju zrównoważonego.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2
Ochrona materialnego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego oraz
społeczno-ekonomiczne wykorzystanie
walorów krajobrazowych

PRZEDSIĘWZIĘCIE P6
LOKALNY EKO-ROZWÓJ

PRZEDSIĘWZIĘCIE P7
OSTAŃCE DZIEDZICTWA
LOKALNEGO - DZIEDZICTWO
MATERIALNE

i architektonicznych obszaru.
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3
Wysoki poziom aktywności społeczności
lokalnych na rzecz zachowania
i promocji lokalnego dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego.

OSTAŃCE DZIEDZICTWA
LOKALNEGO – DZIEDZICTWO
NIEMATERIALNE

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1
Rozwój usług odpowiadających na
przemiany struktury społecznej obszaru,
w tym przy wykorzystaniu
ekonomii społecznej.

USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI
- DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2
Wzrost kompetencji organizacji
pozarządowych oraz mieszkańców obszaru

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3
Wzrost aktywności młodzieży
w działaniach na rzecz wspólnot lokalnych

PRZEDSIĘWZIĘCIE P8

PRZEDSIĘWZIĘCIE P9

PRZEDSIĘWZIĘCIE P10
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ –
INTEGRACJA, KOMPETENCJE,
KAPITAŁ SPOŁECZNY

PRZEDSIĘWZIĘCIE P11
MŁODZIEŻ OGNIWEM
WSPÓLNOTY

RADA LGD:
UZNAJE ZADANIE ZA ZGODNE Z LSR oraz projektem grantowym
NIE UZNAJE ZADANIA ZA ZGODNE Z LSR oraz projektem grantowym

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

Data i czytelny podpis Przewodniczącego Rady
(w imieniu Rady LGD)

UWAGI:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Instrukcja wypełnienia karty
Zgodność zadania z celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem należy wykazać wstawiając znak „X” w kratkach obok
właściwych nazw celów i przedsięwzięć, tak aby pomiędzy nimi istniała spójność. Zgodnie z Art. 21 ust. 2 pkt 2) ustawy
o RLKS, przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR,
przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Dlatego też każdy członek Rady wyrażający opinię co do oceny powinien
zapoznać się z listą wskaźników produktu i rezultatu zaplanowanych do osiągniecia w ramach poszczególnych celów
i przedsięwzięć. Zadanie można uznać za zgodne z LSR, gdy z zaznaczeń wynika, że jego realizacja przyczyni 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. Decyzja czy zadanie jest zgodne z LSR to postawienie
znaku X w polu „Głosuję za uznaniem/nieuznaniem zadania za zgodne z LSR” i złożenie czytelnego podpisu.(Szczegółowy
przebieg oceny i głosowania znajduje się w Regulaminie Rady LGD Ziemia Bielska oraz w Procedurze oceny i wyboru
grantobiorców w ramach projektów grantowych).

