Dotyczy wniosku:
Wypełnia LGD

Informacja dodatkowa
dotycząca zgodności operacji z celami LSR oraz informacji niezbędnych w celu
przeprowadzenia oceny wniosku zgodnie z kryteriami wyboru operacji
w zakresie Projektów Grantowych
Prosimy o wypełnienie Informacji. Dane w niej zawarte posłużą do oceny wniosku zgodnie
z kryteriami oceny dla operacji.
Niniejszy formularz jest dokumentem wewnętrznym Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, prosimy o nie
wykazywanie tego dokumentu w załącznikach w sekcji B. VII Wniosku o Przyznanie Pomocy.

Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

Adres zamieszkania/ siedziby

Numer identyfikacyjny (zgodny z punktem 2. Sekcji B.II WoPP)

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota

Zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju
Proszę uzasadnić w jaki sposób operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego:
2.1 Promocja obszaru i dziedzictwa lokalnego oraz wzrost aktywności społeczności lokalnej.

Proszę zaznaczyć, które działanie jest realizowane w ramach operacji. (Proszę postawić znak
„X” przy jednym działaniu odpowiadającym zakresowi operacji)

Opracowanie wydawnictw promujących obszar LGD
Organizacja niecyklicznych imprez integracyjnych
Organizacja czasu dla dzieci i młodzieży
Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów i obyczajów,
tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez imprezy, wystawy.
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i przedsiębiorców z terenu LGD
Organizacja warsztatów i szkoleń otwartych dla mieszkańców z terenu objętego
LSR.

Przedsięwzięcia i wskaźniki
Proszę wskazać, które przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez operację oraz oznaczyć
wskaźnik lub wskaźniki.

Dla nas i naszych podopiecznych.
a. liczba godzin zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży
b. liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów dla mieszkańców z terenu LGD

Ekologia – to ważne!
a. liczba godzin przeprowadzonych spotkań edukacyjnych
b. liczba nowych publikacji o charakterze ekologicznym i promującym piękno
zasobów przyrodniczych terenu LGD
c. Liczba imprez o charakterze edukacyjnym

Zgodność z kryteriami wyboru operacji Proszę opisać kryteria wyboru operacji.
Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych.

Zasięg oddziaływania projektu:

Osiągnięcie wskaźników

Wykonalność operacji w założonym czasie i kosztach.

Operacja jest realizowana poprzez następujący podmiot:

a. organizacja pozarządowa

b. inny podmiot

Doświadczenie wnioskodawcy przy pozyskiwaniu środków krajowych z budżetów takich jak: budżety
jednostek samorządu terytorialnego, budżety jednostek państwowych (wojewódzkich i
ministerialnych).

Doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących
z funduszy strukturalnych UE takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz
Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa, w tym osobistego w Biurze LGD „Źródło”, szkolenia
przeprowadzonego przez LGD „Źródło” i konsultacji telefonicznej z pracownikiem Biura LGD „Źródło”

Projekt wykazuje znaczące elementy innowacyjne, które nie są rozpowszechnione na terytorium LGD

Zastosowane rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.

…………………………………………
Data

…………….…………………………
podpis Wnioskodawcy

