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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

 

Wniosek nr .................................... złożony przez ...................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

Nazwa operacji: ................................................................................................................................................................................................................... 

 

Działania PROW (niepotrzebne skreślić): 

 Inwestycje w infrastrukturę ogólnodostępną (nie dotyczy infrastruktury drogowej) 

 Inwestycje w infrastrukturę ogólnodostępną ( dotyczy infrastruktury drogowej) 

 Projekty grantowe 

 Rozwój przedsiębiorczości 

 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

 Inkubatory przetwórstwa lokalnego 

 

 

1. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

 

Cel 1.0. Aktywni i kreatywni mieszkańcy 
   TAK   NIE 

 

Celu 2.0. Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania  innowacyjne i proekologiczne 
   TAK   NIE 

 

Celu 3.0. Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, 

turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych 

   TAK   NIE  

 

 

2. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

 

1.1 Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i prozdrowotnej TAK NIE 

1.2 Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego TAK NIE 

1.3 Budowanie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych TAK NIE 

2.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD TAK NIE 

2.2 Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców TAK NIE 

2.3 Poprawa jakości infrastruktury TAK NIE 

3.1 Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, historycznego TAK NIE 

3.2 Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocję produktu 

lokalnego i ekologię 
TAK NIE 
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3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? 

 

1.1.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i 

centra kultury 
TAK NIE 

1.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne TAK NIE 

1.2.1. Wsparcie oddolnych inicjatyw  TAK NIE 

1.2.2. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych TAK NIE 

1.2.3. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru  TAK NIE 

1.2.4. Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży TAK NIE 

1.3.1. Powołanie lokalnego forum organizacji pozarządowych TAK NIE 

1.3.2. Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych TAK NIE 

2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD TAK NIE 

2.1.2. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD TAK NIE 

2.2.1. Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa 

lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje 
TAK NIE 

2.2.2. Marketing produktów rolnych TAK NIE 

2.3.1. Modernizacja dróg lokalnych TAK NIE 

3.1.1. Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, historycznego TAK NIE 

3.1.2. Promowanie dziedzictwa lokalnego TAK NIE 

3.2.1. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej TAK NIE 

3.2.2. Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych TAK NIE 

 

 

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu 

należy m.in.  wykazać, że ocenianą operację można uznać za rekomendowaną w ramach LSR):  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

Głosuję za uznaniem/nieuznaniem operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić) 

          

………..........................................................  
data, imię i nazwisko 
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Instrukcja wypełniania karty 

 

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy zaznaczyć 

podkreślając odpowiednie słowo „tak” lub „nie”. 

 Operację można uznać za zgodną z LSR jeżeli odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w punktach 1, 2 

i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia: 

 co najmniej jednego celu ogólnego,  

 co najmniej jednego celu szczegółowego  

 oraz że jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 

 

 

 

 

 


