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Pytanie TAK NIE
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a) Czy operacja spełnia warunki uzyskania pomocy określone w LSR dla 

danego działania?  

  

Uzasadnienie dla odpowiedzi negatywnej: 

 

 

 

b) Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia jednego z poniższych celów 

ogólnych LSR?  

  

 

1. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia  

2. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych   

Uzasadnienie w przypadku zaznaczenia wszystkich celów negatywnie: 

 

 

 

c) Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia min. 1 celu szczegółowego 

LSR? 

  

Rozwój produktów turystycznych i kulturowych. 

Rozwój usług turystycznych   
Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości.   
Aktywizacja społeczności lokalnych terenu LGD   
Rozwój centrów kultury (instytucje kultury, biblioteki, świetlice wiejskie) 
 

  

Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej   

Zachowanie wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych   
Działania i wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne integrujące mieszkańców i promujące 
obszar LGD  

  

Uzasadnienie oceny w przypadku zaznaczenia wszystkich celów negatywnie: 

 

 

d) Czy operacja jest zgodna z min. 1 przedsięwzięciem określonym w LSR?

  
 Szlaki i obiekty turystyczne 

 Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki 

 Szkolenia i spotkania aktywizujące z zakresu przedsiębiorczości 

 Spotkania aktywizujące 

 Centra kultury (instytucje kultury, biblioteki, świetlice wiejskie) 

 Place zabaw 

 Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych  

 Sztuka kulinarna KwL 

  

                                                 
 



 Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki 

 Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw 

 Wydawnictwa informacyjne i szkoleniowe 

 Obiekty sportowe 

 Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD 

 Udział w targach i prezentacjach 

 Imprezy kulturalne i imprezy sportowe i wydarzenia edukacyjne 

 Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu 

 Publikacje o obszarze LG 

 

Uzasadnienie dla odpowiedzi negatywnej: 

 

 

 

OPERACJA JEST ZGODNA Z LSR / OPERACJA NIE JEST ZGODNA Z LSR
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1
  Wybór odpowiedzi NIE każdorazowo należy uzasadnić  

 Odpowiedź poprawną należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej rubryce: 

 

 

Podpis oceniającego:..................................................................... 

 

Instrukcja wypełniania karty oceny zgodności projektu z LSR 

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach należy wybrać i 

niepotrzebne słowo „tak”. Operację można uznać za zgodną z LSR jeżeli z analizy wniosku wynika, że 

jego 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. 

 

Kartę wyboru projektu wg lokalnych kryteriów wyboru podano na następnej stronie. Poniżej podano 

instrukcję jej wypełniania. 

 

W załącznikach podano też inne dokumenty, które będą wykorzystywane w procedurze oceny zgodności 

projektu z LSR i wyboru projektu wg lokalnych kryteriów. 
 

 

Instrukcja wypełniania Karty wyboru projektu wg lokalnych kryteriów 

 

W miejscu „Wniosek nr” należy wpisać numer projektu, nadany mu podczas przyjęcia projektu. 

 

W miejscu „złożony przez” należy wpisać nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy. Jeśli osoba 

fizyczna występuje w imieniu grupy nieformalnej należy podać nazwę tej grupy. 

 

W miejscu „Nazwa projektu” należy podać tytuł projektu. 

 

                                                 

 


