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NUMER 

WNIOSKU: 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

NAZWA / TYTUŁ 

WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 

 

ZAKRES PROW 2014-2020  

W RAMACH WDRAŻANIA 

LSR 

 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 

 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

 Wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 

 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem 

operacji polegającym na budowie lub modernizacji targowisk 

 Zachowania dziedzictwa lokalnego. 

 Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

 budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub 

powiatowych, które: 

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w 

których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-

wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg 

publicznych albo 

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych 

Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych/celów 

szczegółowych/przedsięwzięć LSR? 
CO1: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI OBSZARU LSR  

CS.1.1 Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR  

P.1. Tworzenie szlaków turystycznych i tematycznych  łączących obiekty zabytkowe  

P.2.Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru  

CS.1.2 Poprawa jakości infrastruktury oraz oferty kulturalnej  

P.3. Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym  

P.4. Organizacja imprez kulturalnych niezwiązanych  z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez 

skierowanych do różnych grup wiekowych 
 

P.5. Wyposażenia obiektów infrastruktury kultury  

CS.1.3 Rozwój infrastruktury turystycznej  

P.6. Budowa lub  modernizacja oraz zakup wyposażenia obiektów turystycznych  

P.7. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w obszarze turystyki  

P.8. Podnoszenie jakości zarządzania obiektami turystycznymi  

CS.1.4 Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej  

P.9. Budowa lub  modernizacja oraz zakup wyposażenia obiektów rekreacyjnych  

P.10. Budowa lub  modernizacja oraz zakup wyposażenia obiektów sportowych,  w  szczególności przy 

placówkach edukacyjnych 
 

CS.1.5 Rozwój OZE  

P.11. Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych  i OZE  

P.12. Tworzenie i rozwój elementów infrastruktury OZE  

CO2: TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, UTRZYMANIA I 

TWORZENIA MIEJSC PRACY 
 

CS.2.1 Tworzenie lub utrzymanie istniejących miejsc pracy na obszarze LSR   

P.13. Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych lub utrzymanie obecnych miejsc pracy     

P.14. Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki  



P.15. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego  

P.16. Wsparcie doradcze, szkoleniowe dla działających firm oraz osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą 
 

CS.2.2 Wsparcie działań na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw 

niezwiązanych z turystyką 
  

P.17. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką   

CS.2.3 Rozwój nowoczesnych form wsparcia instytucji rynku pracy dla osób poszukujących pracy  

P.18. Projekty doradcze i kształceniowe dla osób poszukujących pracy  

CO3: WZMACNIANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE LSR  

CS.3.1 Przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia na obszarze LSR  

P.19. Projekty  służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie 

kompetencji 
 

CS.3.2 Poprawa stanu infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego  

P. 20. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych  

UZASADNIENIE NIEZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI 

W LSR: 

 

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY :  

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

(niepotrzebne skreślić) 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 

 

PODPIS SEKRETARZA 

POSIEDZENIA OD 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny 

Pola białe wypełnia Członek RADY LGD biorący udział w ocenie zgodności 

a) Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem 

b) Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym 

celu/przedsięwzięciu, 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 przedsięwzięciem 

zapisanym w LSR. 

c) Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością 

karty. 


