
Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady LGD „Zielony Pierścień”

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Wniosek nr:

Nazwa Wnioskodawcy:

Nazwa operacji:

Działanie PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tak Nie
Działanie PROW: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Tak Nie
Działanie PROW: Odnowa i rozwój wsi Tak Nie
Działanie PROW: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Tak Nie

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?

Celu 1: Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo - krajobrazowych 
             i kulturowych obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień”

Tak Nie

Celu 2: Rozwój przedsiębiorczości na rzecz tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu na obszarze
             LGD „Zielony Pierścień”

Tak Nie

Celu 3: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień” Tak Nie
Celu 4: Budowanie kapitału społecznego obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień” Tak Nie

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?

Celu 1.1: Rozwój usług turystycznych (na obszarach wiejskich) Tak Nie
Celu 1.2: Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Tak Nie
Celu 1.3: Promocja walorów turystycznych obszaru LGD Tak Nie
Celu 2.1: Rozwój i promocja usług, rzemiosła oraz drobnej wytwórczości Tak Nie
Celu 2.2: Promowanie lokalnych produktów Tak Nie
Celu 3.1: Poprawa infrastruktury o funkcji publicznej, społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej
                i sportowej

Tak Nie

Celu 3.2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego społeczności lokalnych Tak Nie
Celu 3.3: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i działania proekologiczne Tak Nie
Celu 4.1: Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz promocji lokalnych produktów, usług, kultury
                 i sztuki

Tak Nie

Celu 4.2: Działania edukacyjne i szkoleniowe pobudzające aktywność społeczną mieszkańców 
                i organizacji na rzecz rozwoju lokalnego

Tak Nie

Celu 4.3: Wsparcie i promocja działań na rzecz tworzenia partnerstw Tak Nie

Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?

Przedsięwzięciem I: Rozwój i promocja produktów turystycznych integrujących obszar LGD Zielony
                                   Pierścień

Tak Nie

Przedsięwzięciem II: Turystyka wiejska – nową ofertą turystyczną obszaru LGD Zielony Pierścień Tak Nie
Przedsięwzięciem III: Bądź przedsiębiorczy – wsparcie dla obecnych i przyszłych 
                                      mikroprzedsiębiorców

Tak Nie

Przedsięwzięciem IV: Lokalne produkty marką regionu Tak Nie
Przedsięwzięciem V: Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura podstawą integracji i aktywności 
                                    społecznej

Tak Nie

Przedsięwzięciem VI: Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru
                                      „Zielonego Pierścienia”

Tak Nie

Przedsięwzięciem VII: Ochrona i promocja „Zielonego Pierścienia” – obszarów cennych pod 
                                        względem przyrodniczym i krajobrazowym

Tak Nie

Przedsięwzięciem VIII: Akademia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Tak Nie
Przedsięwzięciem IX: Centrum Promocji Dobrych Praktyk w zakresie partnerstw i inicjatyw 
                                      lokalnych

Tak Nie
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Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy 
wykazać m.in., że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR):
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Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodna z LSR (*niepotrzebne skreślić) 

                                                                                                   ..........................................................

data, imię i nazwisko

Instrukcja wypełniania kart:
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wymienionego w karcie należy wybrać i zaznaczyć zakreślając w koło odpowiedź 
„tak” lub „nie”.
Operację można uznać za zgodną z LSR , gdy z odpowiedzi udzielanych na pytania wynika, że jej realizacja przyczyni się do 
osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co 
najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.


