„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROCEDURA OCENY I WYBORU ORAZ ROZLICZANIA, MONITORINGU I KONTROLI GRANTOBIORCÓW
Załącznik Nr 1

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
Numer wniosku:
(Nadany przez Biuro LGD)

Tytuł zadania:
Wnioskodawca:
Przedsięwzięcie:
Cel szczegółowy:
Cel ogólny:

1

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

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

Uzasadnienie:

2

Czy zakres tematyczny zadania jest zgodny z tematycznym zakresem wskazanym w
ogłoszeniu o naborze?

Uzasadnienie:

3

Czy forma wsparcia zadania jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o
naborze?

Uzasadnienie:

4

Czy zadanie spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia? (poniżej
wskazać jakie?)

4a

Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?

4c
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4b

Czy we wskazanym terminie wnioskodawca dokonał prawidłowej autoryzacji wniosku
złożonego w POP?, tj zostały spełnione łącznie warunki:
− suma kontrolna złożonego wniosku bezpośrednio w biurze LGD jest tożsama z sumą
kontrolą widniejącą na wniosku w generatorze (wersji elektronicznej)
− autoryzacji dokonano w terminie trwania naboru
Czy wniosek w wersji papierowej został podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub
osobę/ osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy?
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…

…
nie dotyczy

Uzasadnienie:
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy zadanie zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR
wskaźników produktu?
(Poniżej wpisać wskaźnik odpowiedni dla naboru)

5

Uzasadnienie:

Czy zadanie zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników rezultatu?
(Poniżej wpisać wskaźnik odpowiedni dla naboru)

6

Uzasadnienie:

Czy zadanie wpisuje się w realizację celu ogólnego LSR odpowiedniego dla naboru i
zaplanowane w LSR wskaźniki oddziaływania ?
Uzasadnienie zgodności z celami
i przedsięwzięciami LSR:
7

8

Czy zadanie jest zgodne z programem?*
nie dotyczy
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Uzasadnienie:
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W związku z udzielonymi
powyżej odpowiedziami**:

„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”
„Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR”
(niewłaściwe skreślić)

Uzasadnienie oceny zgodności
z LSR***
Podpis
Przewodniczącego Rady
i Sekretarza/ Członka Rady
Miejscowość i data
UWAGA!
* Zadanie jest zgodne z programem gdy jest zgodne z PROW na lata 2014-2020, z warunkami udzielenia wsparcia i
formą udzielenia wsparcia obowiązującymi w danym naborze.
Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie 8, należy wypełnić kartę Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami
przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o treści wskazanej
w załączniku nr 3 do Wytycznych MRiRW.
W sytuacji gdy na którekolwiek z pytań wskazanych w pkt 1-2 i 5-7 udzielono odpowiedzi NIE – dopuszcza się
pominięcie weryfikacji grantobiorcy z programem na karcie wskazanej w załączniku nr 3 do wytycznych i oznaczenie
odpowiedzi „nie dotyczy”. W sytuacji gdy na którekolwiek z pytań wskazanych w pkt 3-4 udzielono odpowiedzi NIE dopuszcza się pominięcie dodatkowej weryfikacji grantobiorcy z programem na karcie wskazanej w załączniku nr 3
do wytycznych i oznaczenie w tym pytaniu (8) odpowiedzi „nie”.
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** Zadanie jest zgodne z LSR wówczas, gdy jest zgodne z wszystkimi punktami wskazanymi na karcie oceny zgodności
z LSR, w tym z programem w ramach którego realizowany jest projekt grantowy oraz zakłada realizację celów LSR i
osiągnięcie wskaźników odpowiadających opisowi projektu grantowego, a przez to przyczyni się do osiągnięcia jego
celu.

