Załącznik nr 2 do procedury wyboru i oceny
operacji własnych LGD
w ramach LSR

Karta oceny podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji

PIECZĘĆ LGD

KARTA OCENY
PODMIOTU
ZGŁASZAJĄCEGO
ZAMIAR REALIZACJI
OPERACJI

WERSJA I

DATA ZŁOŻENIA
FORMULARZA

NAZWA WNIOSKODAWCY

DATA PRZEPROWADZONEJ
OCENY

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI PODMIOTU Z INFORMACJĄ OKREŚLONĄ W § 3
ROZPORZĄDZENIA „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym FORMULARZU
ZGŁOSZENIOWYM
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.
TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych
informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.

WERYFIKUJĄCY
I.

Podmiot jest osobą fizyczną

1.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych,
które nie wykonują działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej

2.

Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna
wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które
wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

3.

Podmiot jest obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej

4.

Podmiot jest pełnoletni

II.

Podmiot jest osobą prawną

1.

Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR, nie dotyczy gmin, których obszar
wiejski jest objęty LSR lecz siedziba znajduje się poza
obszarem objętym LSR

2.

Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo

III.

Podmiot jest jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ustawa przyznaje zdolność
prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

1.

Siedziba / oddział spółki kapitałowej w organizacji lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR

2.

Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc na
operację wyłącznie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na
obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności
gospodarczej

IV.

Wnioskodawcą jest spółka cywilna

1.

Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy
prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III

TAK

NIE

ND

V.

Podmiot wykonuje działalność gospodarczą

1.

Podmiot wykonuje działalność gospodarczą do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie
działalności gospodarczej i prowadzi
mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo

VI.

Podmiotem jest gmina, która nie spełnia warunku
określonego w pkt.II.1, jeżeli jej obszar jest obszarem
wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza
realizować operację

VII.

TAK

NIE

ND

TAK

NIE

ND

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI PODMIOTU Z INFORMACJĄ OKREŚLONĄ
W § 3 ROZPORZĄDZENIA „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
TAK

1.

NIE

Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji,
jest uprawniony do wsparcia?

Zweryfikował:
Imię i nazwisko
Weryfikującego:

…………………………………………………….…………………………..…….

Data i podpis
……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………
UWAGI:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………..

