
Karta oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym  
w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy    

 
 
Wniosek nr: ....................................... złożony przez: ................................................................................................ 
 
Nazwa operacji: .......................................................................................................................................................... 
 
 
 I. Działanie PROW: 
 
□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
□ Odnowa i rozwój wsi 
□ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 
 

II.  Ocena zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy: 
                                

�  Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym  w informacji: 
� ……………………………………………………………………………………………………………... 
� ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

�  Operacja  nie jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy. 
 

III. Uzasadnienie dokonanej oceny: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………… 

 

IV.  Decyzja członka Rady w sprawie zgodności operacji z zakresem tematycznym:  
 

Głosuję za uznaniem operacji za zgodną/niezgodną*  z zakresem tematycznym wskazanym w informacji  
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy: 

 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

……………………………………………….              …………………………………………… 

Miejscowość, data     Podpis 

 

 

 

Instrukcja wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z zakresem tematycznym  
wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

 
Do wypełnienia karty jest uprawniony członek Rady, który nie został wykluczony z udziału w głosowaniu. 
Członek Rady wypełnia kartę zgodnie z niniejszymi zapisami: 
I. Działanie PROW, którego dotyczy proponowana operacja 
Należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe działanie PROW, którego dotyczy proponowana przez Wnioskodawcę operacja. 
II. Ocena zgodności operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 
Należy zaznaczyć zakres tematyczny  wskazany w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, któremu odpowiada oceniana operacja, poprzez postawienie znaku 
X w kwadracie obok jego nazwy lub obok zdania „Operacji  nie jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy” 
jeżeli zakresowi takiemu nie odpowiada 
III. Uzasadnienie zgodności/ niezgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR 
W tej sekcji należy uzasadnić zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, bądź wykazać przyczynę jej 
niezgodności. 
IV Decyzja członka Rady w sprawie zgodności/niezgodności operacji z LSR 
W tej sekcji należy wskazać, czy operacja jest zgodna czy też nie  z zakresem tematycznym wskazanym w informacji  
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy poprzez wykreślenie za uznaniem bądź za nie uznaniem operacji za zgodną w tym przedmiocie. Pod decyzją należy złożyć 
czytelny podpis. ” 

 
 


