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Karta oceny zgodności operacji z LSR „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 
 

 
Wniosek nr: ....................................... złożony przez: ................................................................................................ 
 
Nazwa operacji: .......................................................................................................................................................... 
 
 
Działanie PROW: 
□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
□ Odnowa i rozwój wsi 
□ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 
 
 
1. Czy realizacja operacji przyczyni sie do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

 
Celu 1: Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności 
mieszkańców służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia poziomu i 
jakości życia oraz rozwoju gospodarczego 
      □ tak □ nie 
Celu 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych – turystów, 
przedsiębiorców, inwestorów – oraz mieszkańców  
      □ tak □ nie 
Celu 3: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich 
waloryzacja 
      □ tak □ nie 

 
2. Czy realizacja operacji przyczyni sie do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 
 
Celu 1.1.: Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo-społecznej i sportowej obszaru LGD. 

□ tak □ nie 
Celu 1.2.: Promocja i wsparcie działań o charakterze ponadgminnym oraz zachowań wymagających współpracy. 

□ tak □ nie 
Celu 1.3.: Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości. 
□ tak □ nie 
Celu 1.4.: Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców LSR. 

□ tak □ nie 
 
Celu 2.1.: Promocja walorów turystycznych i gospodarczych obszaru LSR. 

□ tak □ nie 
 

Celu 3.1.: Wykorzystanie dostępnych akwenów wodnych i obszarów leśnych terenu LGD. 
□ tak □ nie 

Celu 3.2.: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LSR. 
□ tak □ nie 
 
 

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w LSR? 
 
Przedsięwzięciem I. „Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom”. 

□ tak □ nie 
Przedsięwzięciem II. „Razem lepiej” – budowa sieci powiązań międzygminnych. 

□ tak □ nie 
Przedsięwzięciem III . „Przedsiębiorczość na wsi” – wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców. 

□ tak □ nie 
Przedsięwzięciem IV. Mieszkańcy obszaru LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” aktywni. 

□ tak □ nie 
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Przedsięwzięciem V. Obszar LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wizytówką Lubelszczyzny. 
□ tak □ nie 

Przedsięwzięciem VI. „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – stworzenie szlaków turystycznych wraz z 
otaczającą infrastrukturą turystyczną na obszarze LGD. 

□ tak □ nie 
Przedsięwzięciem VII . Zasoby historyczne i kulturowe bogactwem turystycznym obszaru LGD. 

□ tak □ nie 
 
 
Uzasadnienie zgodności operacji z  przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy 
m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za rekomendowaną przez LSR): 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
Głosuję za uznaniem / nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić) 
 
 
 
 
 
………………………                                                                                     ……………………………………… 
             data                                                                                                           podpis członka Rady 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instrukcja wypełnienia karty 
 
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „TAK” lub 
„NIE” przed postawieniem znaku X w odpowiednim polu. 
 
Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja 
przyczynia się do osiągniecie co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz jest ona zgodna z 
przynajmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 
 

 
 
 


