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Załącznik nr 4   

do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach  LSR 
 

Karta oceny zgodności operacji z LSR 

Miejsce na pieczątkę 
KARTA OCENY  

zgodności operacji z LSR 

KO nr 1 

Wersja: 1.3 

Strona 1 z 2 

NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ 

OPERACJI: 

 

Cel ogólny 1. Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR  

Cel szczegółowy 1.1 Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR  

Wskaźnik produktu Liczba utworzonych lub udoskonalonych elementów promocji obszaru  

Wskaźnik rezultatu Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar  

Cel szczegółowy 1.2 Rozszerzenie oferty kulturalnej  

Wskaźnik produktu 
Liczba stanowisk promocyjnych podczas zorganizowanych imprez kulturalnych, 

także o charakterze ponadregionalnym 
 

Wskaźnik produktu 

Liczba stanowisk promocyjnych podczas zorganizowanych imprez kulturalnych, 

w tym także  niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych 

do różnych grup wiekowych 

 

Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej  

Cel szczegółowy 1.3 Rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej  

Wskaźnik produktu Liczba wybudowanych, przebudowanych obiektów turystycznych/rekreacyjnych  

Wskaźnik produktu 
Liczba wdrożonych innowacyjnych rozwiązań 

w obszarze turystyki/rekreacyjnych 
 

Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej  

Cel szczegółowy  1.4 Rozwój OZE  

Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń/szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE  

Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które ukończyły szkolenia i uzyskały certyfikat  

Cel ogólny 
2. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

i tworzenia miejsc pracy 
 

Cel szczegółowy 
2.1 Tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR  

Wskaźnik produktu 
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  
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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) Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu/ wskaźniku, z 

którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR może występować w więcej niż jednym punkcie 

(można zaznaczyć więcej kwadracików) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co 

najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym 

wskaźnikiem produktu i rezultatu. 

b) Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

Wskaźnik produktu 
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  

Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w obszarze 

turystyki/okołoturystyki 
 

Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w obszarze 

turystyki/okołoturytstyki 
 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba utworzonych miejsc pracy  

Cel szczegółowy 2.2 Wsparcie działań na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności 

przedsiębiorstw  
 

Wskaźnik produktu Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje w firmach - rozwijanie 

działalności gospodarczej 
 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba przedsiębiorstw, w których zastosowano rozwiązania innowacyjne  

Cel ogólny 3. Wzmacnianie kapitału społecznego na obszarze LSR  

Cel szczegółowy 
3.1 Przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia na obszarze LSR  

Wskaźnik produktu Liczba projektów/zadań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 

w tym poprzez podnoszenie kompetencji 
 

Wskaźnik rezultatu Liczba osób z różnych grup społecznych, które podniosły swoje kompetencje 

uzyskując certyfikat 
 

Cel szczegółowy 3.2 Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego  

Wskaźnik produktu 
Liczba kilometrów wybudowanych lub przebudowanych dróg  

Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej 

w zakresie włączenia społecznego 
 

UZASADNIENIE NIEZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z CELAMI I WSKAŹNIKAMI WSKAZANYMI  

W LSR: 

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY :  

Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR  

(niepotrzebne skreślić) 

MIEJSCE:  DATA:  PODPIS:  

PODPIS SEKRETARZA 

POSIEDZENIA OD 
 


