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…………………………..                                                                                                       Wzór nr 1 
 
          pieczęć LGD 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu  

WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju na obszarze LGD Dunajec-Biała 
(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 
Nazwa operacji:  
 

 

Nr operacji wg kolejno ści 
wpływu i data zło Ŝenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia oceny 
merytorycznej:  

 

Nazwa wnioskodawcy   

Operacja w ramach działania 
PROW 2007-2013: 

 RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
� Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
� Odnowa i rozwój wsi 
� WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 

I. ROZWÓJ TURYSTYKI 
BAZUJĄCEJ NA WALORACH 
PRZYRODNICZYCH  
I KULTUROWYCH OBSZARU 
LGD Dunajec-Biała 

 
 

� tak 
� nie 

I.1. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I 
SPORTOWEJ 
 

 
� tak 
� nie 

I.1.1. Spójna i atrakcyjna oferta 
turystyczna obszaru LGD 
Dunajec i Biała 

 
� tak 
� nie 

 
I.2. POPRAWA STANU TECHNICZNEGO 
ZABYTKÓW I OBIEKTÓW DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO REGIONU 

 
� tak 
� nie 

I.2.1. Zabytki i miejsca 
historyczne waŜnym 
czynnikiem rozwoju 
turystycznego obszaru LGD 
Dunajec-Biała 

 
� tak 

� nie 

I.3. AKTYWNA PROMOCJA WALORÓW 
TURYSTYCZNO-KULTUROWYCH 
REGIONU 
 

 
� tak 
� nie 

I.3.1. Znana marka turystyczna 
–obszar LGD Dunajec-Biała 

 
� tak 
� nie 

II. RÓśNICOWANIE 
DZIAŁALNO ŚCI 
GOSPODARCZEJ OBSZARU 

 
 
 

II.1. WZROST DOCHODÓW LOKALNYCH 
GOSPODARSTW ROLNYCH 
 

 
� tak 
� nie 

II.1.1. Centrum produkcji 
Ŝywności wysokiej jakości na 
obszarze LGD Dunajec-Biała 

 
� tak 
� nie 
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LGD  DUNAJEC -BIAŁA W 
OPARCIU O PRODUKTY 
LOKALNE I TRADYCYJNE 
RZEMIOSŁO 
 

 
 
 
 
 
 
 

� tak 
� nie 

II.2. PODNOSZENIE POZIOMU 
KWALIFIKACJI ROLNIKÓW I 
PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE 
KORZYSTANIA Z POMOCY 
ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI 

 
� tak 
� nie 

II.2.1. Lokalny system 
wsparcia kwalifikacji rolników  
i producentów 

 
� tak 
� nie 

II.3. ROZWÓJ RZEMIOSŁA I 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
POZAROLNICZEJ 
 

 
� tak 
� nie 

II.3.1. Powrót do tradycji – 
promocja rzemiosła, 
rękodzielnictwa i ginących 
zawodów 

 
� tak 
� nie 

III. ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ OBSZARU LGD 
DUNAJEC-BIAŁA 
 

 
 
 

� tak 
� nie 

III.1 WZROST JAKOŚCI ZASOBÓW 
PRACY 
 
 

 
� tak 
� nie 

III.1.1. Rozwój umiejętności i 
kompetencji mieszkańców 
obszaru LGD Dunajec-Biała 

 
� tak 
� nie 

III.2. OBSZAR INTEGRUJĄCY 
MIESZKAŃCÓW 
 
 
 

 
� tak 
� nie 

III.2.1. Rozwój oferty 
spędzania wolnego czasu 

 
� tak 
� nie 

III.2.2. Obszar wyrównujący 
moŜliwości samodzielnego 
rozwoju mieszkańców 

 
� tak 
� nie 

IV. ZACHOWANIE 
DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO OBSZARU 
LGD DUNAJEC-BIAŁA 
 

 
 

 
� tak 
� nie 

 

IV.1. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI 
EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW 
 

 
� tak 
� nie 

IV.1.1. Społeczność przyjazna 
środowisku 

 
� tak 
� nie 

IV.2. ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
 

 
� tak 
� nie 

IV.2.1. Energia w zgodzie z 
naturą 

 
� tak 
� nie 

 
Głosuj ę za UZNANIEM* / NIEUZNANIEM* operacji za zgodn ą z LSR (*niepotrzebne skreślić) 

 
…………………………………………. 
czytelny podpis członka Rady Decyzyjnej 
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Instrukcja wypełniania KARTY OCENY ZGODNO ŚCI OPERACJI Z LSR 
 

I Informacje ogólne  
 

1. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 
2. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uwaŜa się za 

niewaŜny. 
3. Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem. 
4. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 
5. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest niewaŜny, jeśli 

zachodzi co najmniej jedna z poniŜszych okoliczności: 
3) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady 
4) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy 

ocena (numer wniosku, nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu) 
 

II Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodno ści operacji z LSR 
 
A: Informacje ogólne 
Nazwa operacji:  wpisuje się nazwę operacji 
Nr operacji wg kolejno ści wpływu i data zło Ŝenia wniosku: wpisuje się numer operacji wg 
kolejności wpływu i data złoŜenia wniosku 
Data przeprowadzenia oceny merytorycznej:  wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 
merytorycznej 
Nazwa wnioskodawcy:  wpisuje się nazwę wnioskodawcy 
Operacja w ramach działania PROW 2007-2013: zaznaczenie przez postawienie krzyŜyka przy 
operacji, której dotyczy złoŜony wniosek (moŜna zaznaczyć tylko jedną pozycję) 
 
B: Kryteria zgodno ści operacji z LSR 
 
Czy realizacja operacji przyczyni si ę do osi ągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR: 
naleŜy postawić krzyŜyk 

a) TAK przy celu ogólnym, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja operacji 
b) NIE przy pozostałych celach ogólnych 

 
 
Czy realizacja operacji przyczyni si ę do osi ągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego 
LSR: naleŜy postawić krzyŜyk 

a) TAK przy celu strategicznym, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja operacji 
b) NIE przy pozostałych celach strategicznych 

 
Czy operacja jest zgodna z przedsi ęwzięciem LSR  naleŜy postawić krzyŜyk 

a) TAK przy przedsięwzięciu, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja operacji 
b) NIE przy pozostałych przedsięwzięciach 

 
 
Członek Rady Decyzyjnej moŜe głosować za zgodnością operacji z LSR  tylko wtedy, gdy w jego 
opinii odpowiedź na wszystkie 3 pytania jest pozytywna. 
  
Głosuj ę za UZNANIEM / NIEUZNANIEM operacji za zgodn ą z LSR:  głos w sprawie uznania operacji 
za zgodną z LSR oddaje się przez skreślenie jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na 
karcie oceny operacji sformułowaniu: ” Głosuję za uznaniem, Ŝe operacja jest* nie jest* zgodna z 
LSR” . Pozostawienie bez skreślenia lub skreślenie obu opcji uwaŜa się za głos niewaŜny. 


