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KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 
 
 

Numer wniosku  

Nazwa wnioskodawcy  

Tytuł operacji  

 
 

Czy realizacja projektu/operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? TAK NIE 

1.0 Wzrost aktywności mieszkańców do 2023 roku 
  

2.0 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby do 2023r. 
  

3.0 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego 
  

 

Czy realizacja projektu/operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? TAK NIE 

1.1 Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru LGD do 2023 roku 
  

1.2 
Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach edukacyjnych, 
kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 roku 

  

2.1 
Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD do 
2023 roku 

  

2.2 Promocja atrakcji turystycznych obszaru LGD do 2023 roku 
  

3.1 Produkty regionalne i kultywowanie lokalnych tradycji obszaru LGD do 2023 roku 
  

3.2 
Promocja i ochrona dziedzictwa historycznego i przyrodniczego obszaru LGD do 2023 
roku 

  

 

Czy realizacja projektu/operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi z LSR? TAK NIE 

1.1.1 Przedsiębiorcza „Gryflandia”   

1.2.1 Mieszkańcy ,,Gryflandii” razem   

2.1.1 Infrastruktura turystyczna i przestrzeń publiczna „Gryflandii”   
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2.2.1 Promujemy atrakcje turystyczne „Gryflandii”  
 

3.1.1 Tradycje i produkty regionalne   

3.2.1 Historia i przyroda atutami „Gryflandii”   

 
 

 TAK NIE 

Operacja jest zgodna z LSR   

Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020   

Nazwa realizowanego wskaźnika produktu  

 

Uzasadnienie oceny zgodności operacji z LSR 

 

 
 

Głosuję za uznaniem, że operacja JEST/ NIE JEST* zgodna z LSR i Programem 

 
___________________ 
* niepotrzebne skreślić  

 
 

Data Czytelny podpis Członków Rady LGD biorących udział w ocenie 
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Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju  

1. Kartę należy wypełnić długopisem, cienkopisem lub piórem 
2. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „X” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / 

przedsięwzięciu, z którym dana operacja jest zgodna. 
3. Kartę należy czytelnie podpisać i uzasadnić ocenę. 


