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Karta oceny zgodności operacji  z LSR 

 

Nr wniosku  
(nadany przez Biuro LGD): 

 
 

Tytuł operacji: 

Wnioskodawca: 

KRYTERIUM Tak Nie 

Czy operacja realizuje? 
 

Cel ogólny 1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku 
 

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawę infrastruktury  i realizowanie działań aktywizujących 

1.1.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, sportowej kulturalnej 

Liczba nowych/zmodernizowanych /doposażonych 
obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
sportowej kulturalnej  

  

Liczba nowych/ zmodernizowanych /doposażonych 
obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
sportowej kulturalnej 

1.1.2 Polepszenie oferty spędzania wolnego 
czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, 
ekologiczne 

Liczba działań promujących zdrowy i aktywny tryb życia   

1.1.3 Podnoszenie świadomości społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz 
promowanie działań proekologicznych 

Liczba inicjatyw edukacyjnych oraz informacyjno -promocyjnych z 
zakresu ekologii, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom 
klimatu,  

  

Cel szczegółowy 1.2 Wzmacnianie tożsamości lokalnej, oraz aktywności i integracji mieszkańców 

1.2.1 Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz 
działania na rzecz integracji, aktywizacji i 
umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców 
obszaru PLGD   

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury 

  

Liczba inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wzmacniających 
tożsamość regionalną mieszkańców obszaru PLGD 

Liczba wydanych wydawnictw/materiałów promujących kulturę 
obszaru PLGD 

Liczba działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność  
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1.2.2 Wspieranie działań na rzecz ochrony i 
zachowania dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego obszaru 

Liczba zabytków poddana pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 
realizacji strategii 

  

Liczba podmiotów działających w sferze kultury lub dziedzictwa 
przyrodniczego, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 

1.2.3 Wsparcie organizacji pozarządowych w 
zakresie działalności statutowej 

Liczba wspartych organizacji/grup nieformalnych    

Liczba zrealizowanych innowacyjnych działań przez organizacje 
pozarządowe  

Cel ogólny 2 Rozwój społeczno – gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania  
 

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy 

2.1.1 PREMIA NA STRAT - wsparcie na podjęcie 
działalności gospodarczej, w tym opartej na 
innowacjach i zakładanych przez osoby z grup 
defaworyzowanych 

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 
- w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje 1 

  

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa  przez osoby z grup defaworyzowanych 
- w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje 

2.1.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na 
rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym 
również opartych na innowacjach i 
zatrudniających osoby z  grup 
defaworyzowanych 

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa, 
- w tym wprowadzającego innowacje  

  

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa które tworzy miejsca pracy dla osób z grup 
defaworyzowanych  

Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów  oraz budowanie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru 
Podhalańskiej LGD 

2.2.1 Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na 
rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  – rozwój 
przetwórstwa produktów lokalnych /Tworzenie i rozwój 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego/ 

Liczba inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

  

2.2.2 Wspieranie integracji branż mających znaczenie w 
zakresie produktu lokalnego na Podhalu 

Liczba działań w zakresie integracji branż mających 
znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu 

  

2.2.3 Tworzenie sieci powiązań i kooperacji na rzecz 
zwiększenia dostępności produktów lokalnych dla 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy 
międzynarodowej 

  

                                                 
1  Innowacyjność należy rozumieć zgodnie z opisem zawartym w rozdziale VI LSR 
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mieszkańców i turystów 
 

Liczba LGD uczestnicząca w projektach współpracy 

Liczba działań promujących produkty lokalne i żywność 
wysokiej jakości 

Cel szczegółowy 2.3 Zintegrowana promocja obszaru i kreowanie marki obszaru PLGD 

2.3.1 Wydarzenia oraz działania informacyjno-
promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej 
obszaru PLGD 

Liczba wspartych inicjatyw z zakresu rozwoju oferty 
turystycznej obszaru PLGD 

  

2.3.2 Wydarzenia sportowo-rekreacyjne Liczba działań sportowo-rekreacyjnych   

Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy 

Liczba LGD uczestniczących w krajowych projektach 
współpracy 

 
GŁOSUJĘ ZA UZNANIEM, ŻE OPERACJA JEST/NIE JEST ZGODNA Z LSR* 

Uzasadnienie oceny zgodności  
operacji z LSR 

 

OCENIAJĄCY 

Nazwisko i imię: Podpis: 
  

Data wypełnienia  
Karty oceny  

 
 

*nie potrzebne skreślić  

Data 
 

Przewodniczącego i Sekretarza Rady 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny. Pola białe wypełnia Członek RADY LGD biorący udział w ocenie zgodności.  
a. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem. 
b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu/ przedsięwzięciu, z którym dana operacja jest zgodna.  
c. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością kart. 
Głosowanie za uznaniem lub nie uznaniem operacji za zgodną z LSR polega na skreśleniu jednej z opcji oznaczonej gwiazdką*. Skreślenie lub pozostawienie 
obu opcji będzie uznane za głos nieważny. 

 


