
                       Załącznik nr.4 Karta oceny  do  Procedury  wyboru i oceny operacji  

realizowanych  w ramach projektów grantowych 

LSR LGD „Puszcza Kozienicka” 

                 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju  

 
Ocena zgodności operacji z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów objętych działaniem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” należy  

do wyłącznej kompetencji Rady. Szczegółowe zasady dokonywania oceny zgodności operacji z LSR określone 

zostały w Regulaminie Rady. Regulamin został przyjęty Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia LGD, które odbyło się w dniu 09.12.2015r. (Uchwała nr …/2015)  

Zgodnie z postanowieniami w/w Regulaminu, Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, poprzez 

wypełnienie kart do głosowania.. Operację uznaje się za zgodną z LSR, wówczas, gdy ponad 50% głosów 

zostało oddanych na opcję, że operacja jest zgodna z LSR. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 

Wzór Karty Oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 

1. Wniosek nr :  

2. Wnioskodawca:   

3. Nazwa operacji:   

4. Działanie PROW                     

    20014-2020 

Zakładanie i rozwijanie 

działalności gospodarczej 

 Projekty  Grantowe  

Projekty inwestycyjne inne niż grantowe i z zakresu 

przedsiębiorczości 

 

5. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego  I 

    Lokalnej Strategii Rozwoju: 

TAK NIE  

Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju 

gospodarki na obszarach wiejskich.  

  

6. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu  

    szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju: 

TAK NIE 

1.1 Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin z obszaru LGD „Puszcza 

Kozienicka“ 

  

7. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego  II 
TAK NIE 

Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na 

wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego. 

  

8. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu  

    szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju: 

TAK NIE  

2.1 Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw 

społecznych. 

  

2.2 Rozwój infrastruktury służącej lokalnym inicjatywom   

2.3 Promocja walorów i dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru LSR   

9. Czy operacja wpisuje się w zakres działań zawartych  

w LSR: 

TAK NIE  

    Przedsiębiorczy region kozienicki.   



    Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach.   

    Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.   

    Rozwój lokalnej, niekomercyjnej  infrastruktury na obszarze LGD   

    Organizacja przedsięwzięć promujących LGD   

10. Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami zapisanymi                                                             

    w Lokalnej Strategii Rozwoju:  

 

 

 

11. Głosuję za uznaniem operacji za zgodną z LSR  

12.Głosuję za nieuznaniem operacji za zgodną z LSR  

13. 

 

Imię i Nazwisko Członka Rady LGD 

14. 

 

czytelny podpis członka rady LGD 

 

 

 

pieczęć LGD 

 

 

 

data 

 

 

 

podpis sekretarza posiedzenia Rady LGD 

 


