
Załączniku nr 1 do  
Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD 

 

 

Karta oceny zgodności operacji  z LSR 
 

Nr wniosku  
 

 
 

Tytuł operacji: 

Wnioskodawca: 

L.p. KRYTERIUM Tak Nie 

1.  

Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów głównych 
LSR? 
 

Cel główny I Ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom 
klimatu oraz zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i 
kulturowych obszaru LGD. 

  

Cel główny II Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie 
atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD 

  

2.  

Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów 
szczegółowych LSR? 

Cel szczegółowy I.1  Ochrona środowiska, przeciwdziałanie 
zmianom klimatu oraz zachowanie walorów przyrodniczo-
krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD. 

 
 
 

 

Cel szczegółowy II.1 Wspieranie rozwoju  turystyki i rekreacji 
oraz promocja turystyczna obszaru G4Ż 

  

Cel szczegółowy II.2 Rozwój innowacyjnych rozwiązań 
gospodarczych, szczególnie w produkcji mebli, obuwia i 
tradycyjnej żywności,  w tym poprzez współpracę przedsiębiorstw 
i ośrodków naukowych ze sobą (w ramach tzw. klastrów 
przemysłowych) 

  

3.  

Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w LSR? 

I.1.4 Działania związane z tworzeniem wizerunku miejsc cennych 
dla mieszkańców LGD 

  

I.1.9. Podniesienie świadomości ekologicznej szczególnie w 
zakresie innowacyjnych form ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatu 

  

II.1.7 „Moja pierwsza firma”- podniesienie wiedzy w zakresie 
podejmowania i prowadzenia  własnej działalności gospodarczej z 
uwzględnieniem komponentu związanego z branżą turystyczną 

  

II.2.3  Rozwój i promocja klastrów meblowego oraz obuwniczego 

 

  

II.2.4  Rozwój i promocja spożywczej inicjatywy klastrowej 

 

  

 
GŁOSUJĘ ZA UZNANIEM, ŻE OPERACJA JEST/NIE JEST ZGODNA Z LSR* 

OCENIAJĄCY 

Nazwisko i imię: Podpis: 

  

Data wypełnienia  
Karty oceny  

 
 

*nie potrzebne skreślić  
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny. Pola białe 
wypełnia Członek RADY LGD biorący udział w ocenie zgodności.  
a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. 
b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym 

celu/ przedsięwzięciu, z którym dana operacja jest zgodna.  
c. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością 

kart. 
Głosowanie za uznaniem lub nie uznaniem operacji za zgodną z LSR polega na skreśleniu 
jednej z opcji oznaczonej gwiazdką*. Skreślenie lub pozostawienie obu opcji będzie uznane 
za głos nieważny. 
 


