„Opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju”
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
w konkursie w ramach działania
„ODNOWA I ROZWÓJ WSI”
1
1.1

Wnioskodawca
Pełna nazwa
………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2

Adres
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Tytuł operacji

2.1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3

Miejsce realizacji operacji

Należy wymienić wszystkie miejscowości, na terenie których operacja będzie realizowana.
3.1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4
4.1

Cele operacji
Należy określić cele główne i szczegółowe operacji:
……………………………………………………………………………………………………………………….................
.................................………………………………………………………………………………………………………
………………................................................………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5

Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji i poziom udziału własnego Wnioskodawcy
w pokryciu kosztów operacji.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6

Całkowite koszty operacji:
……………………………………………………………………… zł
Wysokość kosztów kwalifikowanych:
………………………………………………………………………. Zł tj. 100%
Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji:
…………………………………………………………………………..zł, tj………………………………...%
Wysokość wkładu własnego finansowego:
…………………………………………………………………………..zł, tj. ………………………………..%
Wysokość wkładu własnego rzeczowego:
……………………………………………………………………………zł, tj. ………………………………...%
Zgodność operacji z celami ogólnymi LSR

6.1

6.2

Cel 1. Podniesienie jakości życia na obszarze objętym LSR poprzez
rozwój turystyki przy wykorzystaniu walorów kulturowych,
przyrodniczych i historycznych regionu
Cel 2. Podniesienia poziomu aktywności społecznej i gospodarczej
mieszkańców
Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem LSR:

tak

nie

tak

nie

……………………………………………………………………………………………………………………….................
...............................…………………………………………………………………………………………….…………
…………………................................................……………………………………………………………………
………………………………………………….......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7
7.1

7.2

Zgodność operacji z celami szczegółowymi LSR
Cel pośredni 1.1. Rozwój usług turystycznych

tak

nie

Cel pośredni 1.2. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej,
rekreacyjnej i turystycznej
Cel pośredni 1.3. Promocja walorów turystycznych regionu, informacja
oraz wsparcie szkoleniowe
Cel pośredni 2.1. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Cel pośredni 2.2. Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców

tak

nie

Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem szczegółowym LSR:
……………………………………………………………………………………………………………………….................
...............................………………………………………………..…………………………………………………..…
……………................................................……………………..………………………………………….………
……………………………………………….........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

8
8.1

8.2

Zgodność operacji z przedsięwzięciami LSR
Przedsięwzięcie 1. Zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie

tak

nie

Przedsięwzięcie 2. Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społecznokulturalnym
Przedsięwzięcie 3. Region aktywny gospodarczo

tak

nie

tak

nie

Przedsięwzięcie 4. Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska

tak

nie

Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym przedsięwzięciem LSR:
……………………………………………………………………………………………………………………….................
...............................………………………………………………………………………………………………………
…………………................................................……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

9

Oddziaływanie operacji dotyczy (proszę zaznaczyć wybór)

9.1

10
10.1

2 gmin LSR



1 gminy LSR (wszystkich miejscowości)



Kilku miejscowości w jednej gminie



Jednej miejscowości



Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z zakresu odnowy wsi.
Należy wymienić projekty, realizowane przez Wnioskodawcę wpisując nazwę programu oraz
tytuł, miejsce i czas realizacji projektu z zakresu odnowy i rozwoju wsi.
Nazwa

Tytuł projektu

Miejsce realizacji

Czas realizacji

programu

11

Jaki wpływ realizacja operacji może mieć na podniesienie aktywności ludzi
młodych i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania – krótki opis

11.1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż wszystkie dane podane w niniejszym załączniku pn. „Opis zgodności z Lokalną Strategią
Rozwoju” są zgodne z prawdą.

Data
……………………..

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy
……………..…………………..

