
  
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR BLGD

NUMER NABORU

ZNAK SPRAWY

DATA WPŁYWU

TYTUŁ OPERACJI

NAZWA WNIOSKODAWCY

Działanie w ramach wdrażania LSR: 

 Podejmowanie działalności gospodarczej  Tak

 Rozwijanie działalności gospodarczej  Tak

Inkubator  Tak

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR  Tak

Czy operacja jest zgodna z PROW 2014 -2020 ?  Tak  Nie

Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze ?  Tak  Nie

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze ?  Tak  Nie

Czy operacja jest zgodna z warunkami udzielenia wparcia obowiązującymi w ramach naboru ?  Tak  Nie

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

Cel I: Ograniczenie ubóstwa i wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa stanu
środowiska na obszarze objętym LSR.  Tak  Nie

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSR?

Cel I.1: Wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców obszaru objętego LSR.  Tak  Nie

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami LSR?

Przedsięwzięcie 1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej.  Tak  Nie

4. Czy operacja spełnia jeden z niżej wymienionych wskaźników produktu ?

Wskaźnik 1: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  Tak  Nie

Wskaźnik 2: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  Tak  Nie

Wskaźnik 3: Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.  Tak  Nie

Wskaźnik 4: Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie
w ramach realizacji LSR.  Tak  Nie

Wskaźnik 5: Liczba centrów przetwórstwa lokalnego.  Tak  Nie

Głosuję za uznaniem, że  operacja jest zgodna z LSR
 operacja nie jest zgodna z LSR
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Imię i nazwisko członka Rady

Biała Podlaska Data

Czytelny podpis

Uzasadnienie niezgodności operacji z LSR:
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