
  

 

  

 

   

załącznik 2.  

Karty oceny zgodności operacji z LSR  

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

Podpis Przewodniczącego Rady, pieczęć LGD 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

dla wniosku zgłoszonego w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

 na obszarze LGD "Ziemia Chełmońskiego" 

Tytuł operacji 

 

 

Oznaczenie  sprawy   

w LGD  data i godzina  

przyjęcia wniosku 

 

Dane identyfikacyjne 

wnioskodawcy  

(nazwa lub imię  

i nazwisko) 

 

 

Operacja w ramach 

działania PROW 

2014-2020 

 

Przedsiębiorczość   
Granty  

Infrastruktura      

  

  

Imię i nazwisko 

oceniającego 

 

 

Cel ogólny I - Wsparcie rozwoju  gospodarczego i  konkurencyjności obszaru 

LSR do 2023r 

Czy realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia celu szczegółowego 

1.1.Rozwój przedsiębiorczości  na 

obszarze  LSR określonego  w  LSR a 

tym samym  do osiągnięcia co 

najmniej jednego przedsięwzięcia  

określonego w LSR 

Przedsięwzięcie 1.1.1:  

 

□ tak       □ nie 

Zakładanie działalności 

gospodarczej 

Przedsięwzięcie 1.1.2  



  

 

Rozwój przedsiębiorstw □ tak      □ nie 

Cel ogólny II -  Wzmocnienie atrakcyjności  obszaru  LSR do 2023 r.  

Czy realizacja operacji przyczyni 

się do osiągnięcia celu 

szczegółowego  2.1 – Budowa, 

przebudowa infrastruktury  

turystycznej i drogowej na 

obszarze  LSR  do 2023 r. 

określonego w LSR  a tym samym 

do osiągnięcia co najmniej jednego 

przedsięwzięcia określonego w LSR 

Przedsięwzięcie 2.1.1:  

 

Infrastruktura turystyczna 

 

 

□ tak       □ nie 

 

Cel ogólny III-            Aktywizacja mieszkańców  obszaru  LSR  i wzmocnienie  

kapitału  społecznego do 2023 r. 

   

□ tak    □ nie 

Czy realizacja operacji przyczyni 

się do osiągnięcia celu 

szczegółowego 3.1 Aktywizacja  

i integracja  mieszkańców oraz  

promocja  zasobów  lokalnych  

obszaru LSR do 2023 roku 

określonego  w  LSR a tym samym 

do osiągnięcia co najmniej jednego 

przedsięwzięcia określonego w LSR 

Przedsięwzięcie 3.1.1: 

 

 

Wydarzenia  aktywizacyjne   

i integracyjne  oraz  

działania  promocyjno- 

integracyjne 

  

□ tak    □ nie 

  

 

W przypadku uznania operacji za niezgodną z planowanymi przedsięwzięciami w ramach LSR- 

proszę o uzasadnienie swojej oceny:  

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

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

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

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

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

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

 



  

 

l.p. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR j.m. 
Wartość wskaźnika 

 z LSR 

Wartość zrealizowanych 

wskaźników z LSR 

Wartość wskaźnika 

planowana do osiągnięcia w 

związku z realizacją operacji 

Wartość wskaźnika z LSR 

pozostająca do realizacji 

.       

       

 

Głosuję za  UZNANIEM* / NIEUZNANIEM*  operacji za zgodną z LSR  

(*niepotrzebne skreślić) 

 

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

miejscowość, data         podpis członka Rady 

 


