Załącznik nr 2
do procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

miejsce na pieczęć LGD

KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE

Weryfikacja wstępna wniosku dokonywana jest przez pracowników Biura LGD na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku
o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o ogólnodostępne informacje pochodzące z baz
administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez
Samorząd Województwa (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).
Karta stosowana jest zarówno na etapie oceny i wyboru operacji, jak również przeprowadzania przez Radę LGD autokontroli oraz
ponownej oceny w celu wydania opinii w sprawie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy przez Beneficjenta.
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi: TAK, NIE:
 TAK – możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie,
 NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów
nie można potwierdzić spełniania danego kryterium.
NUMER NABORU:

□
□
□
□

podejmowanie działalności gospodarczej

ZAKRES OPERACJI
(§ 2 rozporządzenia LSR):

rozwijanie działalności gospodarczej
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej
budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

NUMER WNIOSKU:
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA
WNIOSKODAWCY:
NAZWA OPERACJI /
TYTUŁ WNIOSKU:
DATA I GODZINA WPŁYWU
WNIOSKU DO BIURA LGD:

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa kryterium
Miejsce złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest zgodne z miejscem wskazanym
w ogłoszeniu o naborze wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze wniosków
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
wniosków
Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków
(refundacja lub ryczałt/premia)
Operacja spełnia warunki wyboru operacji w ramach naboru wniosków
Należy wypełnić jeżeli określono warunki wyboru operacji w ramach naboru wniosków. Jeżeli
nie dotyczy – należy przekreślić.

TAK

NIE

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

TAK

Operacja spełnia kryteria zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze
NIE
Rekomendacja:

Data:
Imię i nazwisko pracownika
Biura LGD:

Podpisy:

1

