
Załącznik nr 4
Do Uchwały nr 7/2011 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
z dnia 28 stycznia 2011 roku

Załącznik 3.4 do Regulaminu Rady / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
Karta oceny zgodności operacji z LSR

A. Imię i nazwisko członka Rady decyzyjnej : 
………………………………………………………………………

B. Dane dot. wniosku
Tytuł wniosku ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wnioskodawca: …………..………………………………………......................................................................
Nr wniosku: ……………………………………………………………………………………………………………….

C. Kryteria ogólne

1. Czy operacja będzie realizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju,  tak    nie

2. Czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu,  tak    nie

3. Czy do wniosku załączono wszystkie dokumenty niezbędne do wyboru operacji, zgodnie
 z wymogami podanymi w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,

 tak    nie

4. Czy operacja jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia planowanego w ramach LSR:

- Przedsięwzięciem 1.A.: Podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru,  tak    nie

- Przedsięwzięciem 1.B.: Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,  tak    nie

5. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR:

- celu 1.1. Poprawa stanu obiektów zabytkowych,  tak    nie

- celu 1.2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej,  tak    nie

- celu 1.3. Zachowanie i promocja walorów kulturowo-przyrodniczych obszaru,  tak    nie

- celu 1.4. Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji historyczno-kulturowych  tak    nie

6. Czy realizacja przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR:

- celu 1: Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  tak    nie

7. Czy operacja jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia planowanego w ramach LSR:
- Przedsięwzięciem 2.A.: Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna,  tak    nie

8.  Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR:

-  celu 2.1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców  tak    nie

- celu 2.2. Rozwój ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych  tak    nie

- celu 2.3. Rozbudowa infrastruktury społecznej  tak    nie

9. Czy realizacja przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR:

- celu 2: Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.  tak    nie

10. Czy operacja jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia planowanego w ramach LSR:
- Przedsięwzięciem 3.A.: Przedsiębiorcza wieś,  tak    nie

11.  Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR:

- celu 3.1. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc 
pracy,

 tak    nie

- celu 3.2. Ułatwienie dostępu do wiedzy na temat przedsiębiorczości i informacji 
gospodarczej,

 tak    nie



- celu 3.3. Rozwój branży produktów lokalnych  tak    nie

12. Czy realizacja przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR:

- celu 3: Zwiększenie aktywności gospodarczej.  tak    nie

13. Czy operacja jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia planowanego w ramach LSR:

- Przedsięwzięciem 4.A.: Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych.  tak    nie

14. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR:

- celu 4.1. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz ułatwienie dostępu do usług 
doradczych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych,

 tak    nie

15. Czy realizacja przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR:

- celu 4: Zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych.  tak    nie

D. Kryteria szczegółowe

Kryteria stosujące się do operacji, których zakres i charakter odpowiada działaniu „Tworzenie       i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013

I. Kryteria dotyczące wnioskodawców będących osobą fizyczną 

1.Czy wnioskodawca podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą,  tak    nie

2.Czy  wnioskodawca  w  co  najmniej  jednym  z  dwóch  ostatnich  lat  obrotowych  zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników   

 tak    nie

3.Czy wnioskodawca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągał roczny obrót 
netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych  nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro 

 tak    nie

4.Czy wnioskodawca jest obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE    tak    nie

5.Czy wnioskodawca jest pełnoletni   tak    nie

6.Czy wnioskodawca nie ukończył 60 roku życia   tak    nie

7.Czy  wnioskodawca  nie  podlega  przepisom  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników w  pełnym 
zakresie

 tak    nie

8.Czy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania:

-  w  przypadku  osób  świadczących  usługi  dla  gospodarstw  rolnych  lub  leśnictwa  –  w 
miejscowości  należącej  do  gminy  wiejskiej  lub  gminy  miejsko-wiejskiej  z  wyłączeniem  miast 
liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej do 5 tys. mieszkańców 

 tak    nie

-  w  przypadku  osób  podejmujących  lub  wykonujących  inną  działalność  gospodarczą  -  w 
miejscowości  należącej  do  gminy  wiejskiej  lub  gminy  miejsko-wiejskiej  z  wyłączeniem  miast 
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej do 5 tys. mieszkańców    

 tak    nie

9.Czy  wnioskodawca  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  poprzedzających  złożenie  wniosku  o 
przyznanie pomocy nie  miał  przyznanej  pomocy w ramach działania  „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki 2007-
2013”

 tak    nie

10.Jeżeli operacja, którą zamierza realizować wnioskodawca, jest związana z nieruchomością, czy 
miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze objętym LSR  

 tak    nie

11.Czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji  tak    nie



II. Kryteria dotyczące wnioskodawców będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej

1.Czy wnioskodawca wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą   tak    nie

2.Czy  wnioskodawca  w  co  najmniej  jednym  z  dwóch  ostatnich  lat  obrotowych  zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników 

 tak    nie

3.Czy wnioskodawca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągał roczny obrót 
netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych  nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro 

 tak    nie

4.Czy  wnioskodawca  nie  podlega  przepisom  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników w  pełnym 
zakresie

 tak    nie

5. Czy wnioskodawca ma siedzibę lub oddział:

 - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, 
organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw 
rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej z 
wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej liczącej do 5 tys. 
mieszkańców

 tak    nie

 -  w  przypadku  innych  podmiotów -  w  miejscowości  należącej  do  gminy  wiejskiej  lub  gminy 
miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej 
liczącej do 5 tys. mieszkańców

 tak    nie

6.Czy  wnioskodawca  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  poprzedzających  złożenie  wniosku  o 
przyznanie pomocy nie  miał  przyznanej  pomocy w ramach działania  „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki 2007-
2013”

 tak    nie

7.Jeżeli operacja, którą zamierza realizować wnioskodawca, jest związana z nieruchomością, czy 
miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się obszarze objętym LSR 

 tak    nie

8.Czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji  tak    nie

E. Decyzja członka Rady w sprawie uznania zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

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

       …..........................................                                                 ........................................................
                     Data                                                                                   czytelny podpis

   

     ……………………………                            …………...…………………………….
         miejscowość i data                  podpisy osób reprezentujących LGD
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