
 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z 

Lokalną Strategią Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich 

NUMER KONKURSU  

NUMER WNIOSKU  

DATA WPŁYWU  

TYTUŁ PROJEKTU  

NAZWA WNIOSKODAWCY  

 

Zgodność operacji z LSR TAK NIE 

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

1 Cel ogólny I: Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności 

obszaru LSR do 2023 roku 

  

Cel ogólny II: Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i budowanie 

kapitału społecznego do 2023 roku 

  

Cel ogólny III: Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku   

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

2 Cel szczegółowy 1.1  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 

2023 roku 

  

Cel szczegółowy 2.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR 

do 2023 roku 

  

Cel szczegółowy 2.2  Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 

roku 

  

Cel szczegółowy 3.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku 

  

Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (jeżeli tak 

należy podać poniżej z jakim)? 



3 Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej   

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej   

Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców   

Przedsięwzięcie 2.2.1 Promocja i informacja (projekty grantowe)   

Przedsięwzięcie 3.1.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (konkurs)   

Przedsięwzięcie 3.1.2 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (projekty 

grantowe) 

  

 

Przedmiotowa operacja jest zgodna z LSR     

  

Karta oceny zgodności operacji z LSR jest wypełniana przez Członków Rady  oceniających 

zgodność wniosku o dofinansowanie z LSR. 

Imię i nazwisko:  

Funkcja:  

Podpis:  

Data:  

Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR: 
W odniesieniu do każdego celu wymienionego w punktach 1,2 i 3 należy wybrać i zaznaczyć  „X” pole w 

kolumnie odpowiedzi „tak" lub odpowiedzi „nie". 

Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 

wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia, co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej 

jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna, z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym 

w ramach LSR.  

 

 

 


