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KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
 
 

 

Wniosek nr:  

Wnioskodawca: 

 

Tytuł operacji: 
 
 
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej: 
 

Kryteria zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju: 
 

1.Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych? 
 

Cel I. Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez udostępnienie   

infrastruktury i świadczenie usług z wykorzystaniem innowacyjnych 
TAK NIE 

rozwiązań współpracy międzysektorowej   

Cel II. Ochrona środowiska i klimatu oraz wykorzystanie potencjału   

przyrodniczego i krajobrazu kulturowego wpływa na wysoką jakość 
TAK NIE 

Życia mieszkańców, przyciąga nowych mieszkańców oraz turystów.   

 

2.Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych? 
 

I.1. Powstawanie innowacyjnych i wyspecjalizowanych centrów tak nie 
lokalnego rozwoju gospodarczego, aktywności obywatelskiej i 
integracji oraz wymiany doświadczeń na terenie gmin tworzących LGD   

I.2 Innowacyjna współpraca międzysektorowa budująca kapitał tak nie 
społeczny i gospodarczy.   

I.3 Wspieranie powstawania nowych firm i rozwoju lokalnego rynku tak nie 
pracy.   

I.4. Rozbudowanie oferty komplementarnych usług o charakterze tak nie 
społecznym, skierowanych do osób z różnych grup wiekowych oraz   

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.   

II.1 Kompleksowa promocja walorów przyrodniczych, tak nie 
krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD oraz oferty i usług na   

nich bazujących wobec obecnych i przyszłych mieszkańców oraz   

gości i turystów   

II.2 Tworzenie miejsc integracji oraz rozwoju kultury, turystyki, tak nie 
rekreacji i sportu z wykorzystaniem działań służących zachowaniu   
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środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ochronie klimatu   

II.3 Budowa świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych tak nie 
lokalnej społeczności.   

II.4 Rozwój publicznej infrastruktury komunikacyjnej i promocja tak nie 
ekologicznych środków transportu.   

   
 

 

3.Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zawartymi w LSR? 
 

I.1.1Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących tak nie 
innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.   

I.2.1 Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług tak nie 
szkoleniowych, doradczych w tym dla mieszkańców i lokalnych   

przedsiębiorców.   

I.2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów tak nie 
lokalnych.   

I.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw. tak nie 

I.4.1 Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. Srebrnej ekonomii. tak nie 
I.4.2 Działania kierowane do grup defaworyzowanych wykorzystujące tak nie 
lokalny potencjał i rynek pracy.   

II.1.1 Projekty służące promocji i rozwojowi kultury, turystyki, tak nie 
rekreacji i sportu, w tym promocja zasobów i potencjału obszaru LGD   

wobec mieszkańców i partnerów zewnętrznych.   

II.2.1 Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i tak nie 
sportu.   

II.2.2 Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów tak nie 
przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej   

miejscowości.   

II.3.1 inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne. tak nie 

II.4.1 Dobra jakość i dostępność komunikacyjna na obszarze LGD. tak nie 
 
 
 

□ Głosuję za uznaniem, że operacja  jest  zgodna z LSR. 
 
□ Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR. 
 

Czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej : 
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