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 NUMER WNIOSKU : IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

NAZWA / TYTUŁ 

WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 

DZIAŁANIE PROW 2014-2020  

W RAMACH WDRAŻANIA LSR  ● Granty  

Kryteria oceniające realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w 
LSR wskaźników 

1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? TAK NIE  

CO2:  Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r. □ □ 
 

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

TAK NIE 
 

CS.2.1.  Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 
poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 r. 

□ □ 
 

3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciem zaplanowanym w 
LSR? 

TAK NIE 
 

2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na 
obszarze LSR -  projekt grantowy 

□ □ 
 

4. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR? TAK NIE 

WP.  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

□ □ 

5. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu LSR? TAK NIE 

WR.  Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej □ □ 

OPERACJA JEST ZGODNA Z LSR 
  □   TAK (wszystkie odpowiedzi są pozytywne) 

  □   NIE 

 
Uzasadnienie braku zgodności z LSR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Głosuję za uznaniem/nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR 

(niepotrzebne skreślić) 



 

 

 
 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : 

 

MIEJSCE:  DATA:  PARAFKA/PODPIS: 
 
 
 

 

PODPISY SEKRETARZY POSIEDZENIA  1. 
 
2. 
 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

 Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny. 

 Pola białe wypełnia Członek Rady LGD biorący udział w ocenie zgodności. 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem/wydrukować wypełnioną z aplikacji Elektroniczna Obsługa Wniosków  

 Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce, przy zaznaczeniu „NIE” należy uzasadnić.  

 Niewpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i parafki/podpisu skutkuje nieważnością karty. 
 


