
Załącznik nr 9 do Procedury wyboru i oceny operacji 

 

Karta oceny zgodności operacji z ogłoszeniem, LSR i PROW 2014 – 2020 
 

NUMER NABORU WNIOSKÓW: ……………………………………………… 

ZNAK SPRAWY/ NUMER WNIOSKU ……………………………………………… 

DATA WPŁYWU: ……………………………………………… 

TYTUŁ OPERACJI ……………………………………………… 

WNIOSKODAWCA: ……………………………………………… 

 
 

Instrukcja 

Ocena zgodności operacji z LSR i PROW 2014 – 2020 odbywa się w oparciu o art. 21 ust. 2, tzn. członek 

Rady ocenia czy operacja: 

1) Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników; 

2) Jest zgodna z programem, w ramach którego planowana jest realizacja operacji. 

Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu. 

Karta oceny może być wypełniona piórem, długopisem lub cienkopisem lub zdalnie za pomocą aplikacji.  

Pierwszym etapem dokonania oceny złożonych w danym naborze wniosków jest sprawdzenie, czy wniosek 

spełnia warunki formalne, o których mowa w art.21, ust. 4 pkt 1) lit. b i c. Operacje, które nie spełniają w/w 

warunków, nie podlegają dalszej ocenie przez Radę. 

KARTĘ WYPEŁNIA SIĘ POPRZEZ ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI, WSTAWIAJĄC ZNAK  

X WE WŁAŚCIWYM POLU. 

W pytaniach 1 i 2 członek Rady wybiera jeden cel ogólny i co najmniej jeden cel szczegółowy. 

Dokonanie oceny na Karcie oceny zgodności operacji z LSR członek Rady potwierdza własnoręcznym 

podpisem. 

Poprawek na karcie oceny dokonuje się poprzez skreślenie poprawianej treści oraz zaparafowanie 

skreślenia. 
 

1. Czy operacja jest zgodna z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy? 

 

 
TAK 

   
NIE 

 

2. Czy operacja zakłada realizację celów ogólnych LSR? 

 TAK NIE 

CEL OGÓLNY 

1 

Zrównoważony rozwój obszaru LGD „Zielony Szlak Niziny 

Mazowieckiej” w oparciu o jego walory przyrodnicze oraz 

dziedzictwo historyczne i kulturowe 

  

CEL OGÓLNY 

2 

Rozwój i wspieranie aktywności, integracji społecznej  

i współpracy międzypokoleniowej mieszkańców LGD „Zielony 

Szlak Niziny Mazowieckiej”, z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych, szczególnie w zakresie przeciwdziałania 

pogorszeniu stanu środowiska naturalnego 

  

CEL OGÓLNY 

3 

Pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 

Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej 

  



 

3. Czy operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR? 

 TAK NIE 

CEL OGÓLNY 1 

Zrównoważony rozwój obszaru LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”  

w oparciu o jego walory przyrodnicze oraz dziedzictwo historyczne i 

kulturowe 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

1.1 

Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na 

obszarze LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej oraz 

tworzenie, modernizacja i rozwój miejsc służących turystom 

i mieszkańcom w zakresie kultywowania lokalnych tradycji, 

kultury i historii 

  

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

1.2 

Wspieranie przedsięwzięć służących kultywowaniu 

lokalnych tradycji, kultury i dziedzictwa obszaru LGD oraz 

promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych  

i kulturowych obszaru LSR 

  

CEL OGÓLNY 2 

Rozwój i wspieranie aktywności, integracji społecznej i współpracy 

międzypokoleniowej mieszkańców LGD „Zielony Szlak Niziny 

Mazowieckiej”, z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, szczególnie  

w zakresie przeciwdziałania pogorszeniu stanu środowiska naturalnego 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

2.1 

Budowa, modernizacja i rozwój obiektów oraz miejsc  

o ważnych funkcjach społecznych służących integracji 

mieszkańców, budowania potencjału społecznego  

i kształtowaniu postaw prozdrowotnych mieszkańców 

obszaru LSR 

  

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

2.2 

Tworzenie i rozwój oferty służącej aktywizacji i integracji 

mieszkańców LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 

  

CEL OGÓLNY 3 
Pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości mieszkańców Zielonego Szlaku 

Niziny Mazowieckiej 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

3.1 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR poprzez 

dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy  

  

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

3.2 

Wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą ze 

szczególnym uwzględnieniem grup defoworyzowanych 

  

 

4. Czy operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014 – 2020? 

 

 
TAK 

   
NIE 

 

  



5. Czy operacja zakłada realizację przynajmniej jednego wskaźnika produktu określonego 

dla przedsięwzięcia? 

 

 
TAK 

   
NIE 

 

 

Imię i nazwisko członka Rady ………………………………………… 

Głosowanie I 

Czy operacja jest zgodna z ogłoszeniem, 

LSR i PROW 2014 – 2020? 

 

 TAK 

 NIE 

Uzasadnienie członka Rady w przypadku głosowania za niezgodnością operacji  

z ogłoszeniem, LSR i PROW 2014 – 2020: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

Miejscowość, data 

………………………………………… 

Czytelny podpis 

 

 

 


