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KARTA OCENY OPERACJI Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH 

ORAZ OPERACJI WŁASNYCH 

Nr wniosku nadany przez 

LGD: 
 

Imię i nazwisko/nazwa 

wnioskodawcy: 
 

Tytuł wnioskowanej operacji:  

 
Wnioskowana kwota pomocy:  

 

 

 

A. OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

 

I. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w miejscu i terminie wskazanym  

w ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia
i
: 

 

 TAK    NIE 

 

II. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o przyznanie pomocy: 

 

 TAK    NIE 

 

III. ZGODNOŚĆ Z PROW 2014-2020: 

 
a) Operacja jest zgodna z warunkami wyboru operacji określonymi przez LGD w ramach 

naboru: 

 

             TAK    NIE                         NIE DOTYCZY 

 

b) Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze: 

 

             TAK    NIE 

 

c) Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
ii
? 

 

                               TAK    NIE 

 

IV. ZGODNOŚĆ Z CELAMI OKREŚLONYMI W LSR: 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów ogólnych LSR: 

 
 1. Rozwój i promowanie przedsiębiorczości  

 2. Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD 

 3. Rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia 
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Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych LSR: 

 

 1.1 Rozwój istniejących i wsparcie dla nowych działalności gospodarczych wykorzystujących 

lokalne zasoby i zaspakajających potrzeby lokalnych społeczności. 

 1.2 Podnoszenie kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy i wzmacnianie lokalnych 

przedsiębiorstw i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej poprzez 

kompleksowe wsparcie informacyjne i szkoleniowo – doradcze. 

 1.3 Budowanie i upowszechnienie postaw proprzedsiębiorczych na bazie inicjatyw 

oddolnych. 

 1.4 Promowanie oraz wsparcie dla tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. 

 2.1 Rozbudowa oferty turystyki aktywnej i rekreacji bazującej na lokalnych potencjałach 

przyczyniająca się do utrzymania lub utworzenie miejsc pracy 

 2.2 Zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców LGD oraz budowanie marki kulturalnej 

obszaru. 

 2.3 Wykreowanie wizerunku partnerskich LGD z Grupy Wyszehradzkiej jako miejsc 

atrakcyjnych kulturowo i turystycznie poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-

promocyjnych oraz utworzenie Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego 

 3.1 Kreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego wzmacniającej rozwój lokalnej społeczności 

– (rozwijanie pasji, kompetencji i zainteresowań) 

 3.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służące zachowaniu dziedzictwa i wzmacnianiu 

więzi społecznych 

 

 

Operacja jest zgodna z celami określonymi w LSR: 

         TAK           NIE 

 

 

 

 Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR
iii

 

 

 Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR 

 

Uzasadnienie wybranej opcji: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………             …………………………………… 

Miejscowość, data               Podpis Sekretarza posiedzenia 

……………………………………. 

Podpis Przewodniczącego Rady 
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B. OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Nazwa kryterium Przyznana 

punktacja 

Uzasadnienie przyznanej punktacji 

ZINTEGROWANIE 

PODMIOTÓW LUB 

ZASOBÓW 

  

 

POZYTYWNY WPŁYW NA 

SYTACJĘ GRUPY 

DEFAWORYZOWANEJ 

OKREŚLONEJ W LSR W 

KONTEKŚCIE DOSTĘPU DO 

RYNKU PRACY 

  

TWORZENIE NOWYCH 

MIEJSC PRACY 

  

 

INNOWACYJNOŚĆ 

  

 

WYSOKOŚĆ WKŁADU 

WŁASNEGO 

  

 

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI 

  

 

POZYTYWNY WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO I 

ŁAGODZENIE ZMIAN 

KLIMATU 

  

REALIZACJA POTRZEB 

LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

PRZY JEDNOCZESNYM 

WYKORZYSTANIU 

LOKALNYCH 

POTENCJAŁÓW 

 

 

 

KORZYSTANIE Z 

DORADZTWA 

INDYWIDUALNEGO W LGD 
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„KORONA SĄDECKA” 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA/ADRES 

GŁÓWNEGO MIEJSCA 

WYKONYWANIA 

DZIAŁALNOŚCI/SIEDZIBA  

WNIOSKODAWCY 

  

Suma:   

 

………………………             …………………………………… 

Miejscowość, data               Podpis Sekretarza posiedzenia 

 

……………………………………. 

Podpis Przewodniczącego Rady 
 

 

C. USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

□ Głosuję za uznaniem, że wskazana we wniosku kwota wsparcia jest zasadna w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz postanowień LSR dotyczących ustalania 

kwoty wsparcia 

 

□  Głosuję za uznaniem, że wskazana we wniosku kwota wsparcia nie jest zasadna w 

świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz postanowień LSR dotyczących ustalania 

kwoty wsparcia. 

 

Uzasadnienie braku zasadności:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Rekomendowana kwota wsparcia (w zł) wraz z uzasadnieniem: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………             …………………………………… 

Miejscowość, data               Podpis Sekretarza posiedzenia 

 

……………………………………. 

Podpis Przewodniczącego Rady 

 

  
 

 

                                                           
i
 Oddanie głosu za daną opcją następuje poprzez wstawienie znaku „X” na karcie oceny operacji w polu 

przeznaczonego na to kwadratu 

ii
 Weryfikacja zgodności operacji z Programem odbywa się przy zastosowaniu karty weryfikacji przygotowanej 

przez Biuro, na formularzu udostępnionym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 
iii
 Za zgodną z LSR uznaje się operacje, która:  

a) zakłada realizację co najmniej jednego celu głównego i co najmniej jednego celu szczegółowego LSR 

przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników; 

b) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym z warunkami 

wyboru operacji określonymi przez LGD w ramach naboru oraz na realizację której może być udzielone 

wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków; 

c) jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze; 

d) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

 


