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________________________________________________________________________________________ 
 „Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Wzór wniosku o ocenę projektu za zgodność z LSR „Cieszyńska Kraina” dla projektów 

współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020. 

 

Wnioskodawca: …………………………………………………………………………..…….. 

Tytuł projektu : ………………………………………………………………………….……… 

Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy: …………………………………………………. 

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

Numer konkursu:……………………………………………………………………………….. 

Tel./e-mail: …………………………………………………………………………………….. 

Wnioskowana kwota:……………………………………………………………………….…... 

Obszar realizacji projektu:……………………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie zgodności z celami i przedsięwzięciami LSR 

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

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Streszczenie działań planowanych do realizacji (na podstawie opisu we wniosku) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgodność z celami i przedsięwzięciami zawartymi w LSR „Cieszyńska Kraina” 

(w jakie cele ogólne i szczegółowe wpisuje się operacja) 

Cel ogólny 1. Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR  

Cel szczegółowy 1.1 Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR  

Przedsięwzięcie 
1.1.1 Tworzenie nowych szlaków turystycznych i tematycznych  oraz 

modernizacja istniejących 
 

Przedsięwzięcie   1.1.2 Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru  

Cel szczegółowy 1.2 Rozszerzenie oferty kulturalnej  
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          ………………………………… 
                                                                                                                             (data i podpis wnioskodawcy) 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym  

Przedsięwzięcie 
1.2.2 Organizacja imprez kulturalnych, w tym także  niezwiązanych z lokalną 

kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych 
 

Cel szczegółowy 1.3 Rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej  

Przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych  

Przedsięwzięcie 1.3.2 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji  

Przedsięwzięcie 1.3.3 Podnoszenie jakości zarządzania obiektami turystycznymi  

Cel szczegółowy  1.4 Rozwój OZE  

Przedsięwzięcie 
1.4.1 Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicz-

nych i OZE 
 

Przedsięwzięcie 1.4.2 Tworzenie i rozwój elementów infrastruktury OZE  

Cel ogólny 
2. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

i tworzenia miejsc pracy 
 

Cel szczegółowy 2.1 Tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR  

Przedsięwzięcie 
2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych lub 

utrzymanie obecnych miejsc pracy 
 

Przedsięwzięcie 
2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych lub utrzymanie 

obecnych miejsc pracy 
 

Przedsięwzięcie 
2.1.2a Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki –

przez podejmowanie działalności gospodarczej 
 

Przedsięwzięcie 
2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki 

– przez rozwijanie działalności gospodarczej 
 

Przedsięwzięcie 2.1.3 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego  

Cel szczegółowy 
2.2 Wsparcie działań na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności 

przedsiębiorstw niezwiązanych z turystyką 
 

Przedsięwzięcie 
2.2.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką 

– rozwijanie działalności gospodarczej 
 

Cel ogólny 3. Wzmacnianie kapitału społecznego na obszarze LSR  

Cel szczegółowy 3.1 Przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia na obszarze LSR  

Przedsięwzięcie 
3.1 Projekty/zadania  służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym 

poprzez podnoszenie kompetencji 
 

Cel szczegółowy 3.2 Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego  

Przedsięwzięcie 3.2 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych  


