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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Kryteria zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI  Z LSR  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA BOBRA” 

Numer wniosku:  
Imię i nazwisko/ nazwa:  
Nazwa operacji:  

Instrukcja wypełniania: 

1. Należy wstawić znak x w odpowiednim polu (□) zaznaczając odpowiednie działanie w ramach wdrażania LSR, którego 

dotyczy złożony wniosek. 
Działanie w ramach IV osi PROW: 
 

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
 

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 

3. Odnowa i rozwój wsi 
 

4. Małe projekty 

 

 

 

 

 

 
Pyt. 1 Czy realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia, co najmniej jednego celu 

ogólnego LSR? Tak*  Nie*  

Instrukcja wypełniania: 

* 1. Odpowiadając na pytanie należy najpierw ocenić, czy operację można przypisać do poniżej przedstawionych celów ogólnych i wstawić znak x w 

odpowiednim polu (□) przy celach ogólnych. 
   2. Postawienie znaku x przy chociaż jednym celu ogólnym oznacza, że w odpowiedzi na pytanie 1 należy zaznaczyć odpowiedź Tak. W innym 

przypadku należy  zaznaczyć odpowiedź Nie. 

Cel ogólny 1. Stworzenie warunków powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie 

zasobów z obszaru Stowarzyszenia  

Cel ogólny 2. Rozwój funkcji turystycznej poprzez poprawę wizerunku obszaru oraz 

efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów  

Cel ogólny 3. Ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD  

Pyt.  2 Czy realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia, co najmniej jednego celu 

szczegółowego LSR? Tak*  Nie*  

Instrukcja wypełniania: 

* 1. Odpowiadając na pytanie należy najpierw ocenić, czy operację można przypisać do poniżej przedstawionych celów szczegółowych i wstawić znak x 

w odpowiednim polu (□) przy celach szczegółowych. 

   2. Postawienie znaku x przy chociaż jednym celu szczegółowym oznacza, że w odpowiedzi na pytanie 2 należy zaznaczyć odpowiedź Tak. W innym 
przypadku należy zaznaczyć odpowiedź Nie. 

W ramach celu ogólnego 1. Stworzenie warunków powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie zasobów z 

obszaru LGD „Kraina Bobra” 

Cel szczegółowy 1. 1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców nt. możliwości realizacji 

zawodowej na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 1.2. Rozwój działalności pozarolniczej   

W ramach celu ogólnego 2. Rozwój funkcji turystycznej poprzez efektywne wykorzystanie i wypromowanie 

posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych 

Cel szczegółowy 2.1. Podniesienie świadomości mieszkańców nt. szans rozwoju turystyki na 

obszarze LGD  

Cel szczegółowy 2.2. Poprawa ilości i jakości infrastruktury turystycznej oraz promocja 

posiadanych walorów obszaru LGD  

W ramach celu ogólnego 3. Ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD 

Cel szczegółowy 3.1. Aktywizacja mieszkańców poprzez inicjatywy społeczne  

Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności 

lokalnej  
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Pyt. 3 Czy operacja jest zgodna, z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w 

ramach LSR? Tak*  Nie*  

Instrukcja wypełniania: 
* 1. Odpowiadając na pytanie należy najpierw ocenić, czy operację można przypisać do poniżej przedstawionych przedsięwzięć i  wstawić znak x w 

odpowiednim polu (□) przy przedsięwzięciach. 

2. Postawienie znaku x przy chociaż jednym przedsięwzięciu oznacza, że w odpowiedzi na pytanie 3 należy zaznaczyć odpowiedź Tak.  W innym 

przypadku należy zaznaczyć odpowiedź Nie. 
Przedsięwzięcie I - Świadomi i aktywni przedsiębiorcy 

Pożądane są operacje w zakresie: 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja: 

  informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR 

 aktywizowania społeczności lokalnej poprzez spotkania, szkolenia 

 analiz i badań nad obszarem LGD 

 planów i studiów wykonalności  

 wsparcia doradczego 

 

Przedsięwzięcie II - Wsparcie przedsiębiorczości 

Pożądane są operacje w zakresie: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 

 usług turystycznych 

 produktów i usług markowych, a w tym kulinarnych, rękodzielniczych, przetwórstwa płodów 

rolnych i leśnych 

 wykorzystania energii odnawialnej 

 i innych 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 

 bazy gastronomicznej,  

 produktów i usług markowych, a w tym kulinarnych, rękodzielniczych, przetwórstwa płodów 

rolnych i leśnych, i innych 

 wykorzystania energii odnawialnej 

 i innych 

 

Przedsięwzięcie III - Poznanie walorów i słabości obszaru LGD 

Pożądane są operacje w zakresie: 

Małe projekty: 

 identyfikowania i promocji walorów turystycznych obszaru 

 aktywizowania społeczności do podejmowania działalności w branży turystycznej 

Projekty współpracy: 

 identyfikowania i promocji walorów turystycznych obszaru 

 wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki w Polsce i za granicą 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja: 

  informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR 

 aktywizowania społeczności lokalnej poprzez spotkania, szkolenia 

 analiz i badań nad obszarem LGD 

 planów i studiów wykonalności 

 wsparcia doradczego 

 

Przedsięwzięcie IV - Rozwój usług turystycznych 

Pożądane są operacje w zakresie: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 

 agroturystyki 

 turystyki 

 bazy noclegowej i gastronomicznej 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 

 turystyki 

  bazy noclegowej i gastronomicznej 

Małe projekty: 

 punktów informacji turystycznych 
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Przedsięwzięcie V - Integracja społeczności lokalnej 

Pożądane są operacje w zakresie: 

Małe projekty: 

 organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 

 promocji i rozwoju lokalnej aktywności 

 zagospodarowania zasobów kulturowych i naturalnych 

 zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla rozwoju kultury i sportu 

 i innych 

Nabywanie umiejętności i aktywizacja: 

 informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR 

 szkoleń kadry biorącej udział we wdrażaniu LSR 

 aktywizowania społeczności lokalnej poprzez spotkania 

 analiz i badań nad obszarem LGD 

 planów i studiów wykonalności 

 wsparcia doradczego 

 

Przedsięwzięcie VI - Poznanie walorów i słabości obszaru LGD 

Pożądane są operacje w zakresie: 

Odnowa i rozwój wsi: 

 budowy, modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej, w tym ścieżek, szlaków, świetlic 

wiejskich, boisk i innych obiektów, 

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów służących promocji obszaru LGD 

Małe projekty: 

 budowy/odbudowy małej infrastruktury społecznej 

 zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remontu 

 wzrostu atrakcyjności charakterystycznego budownictwa LGD 

 i innych 

 

Uzasadnienie zgodności operacji z zaznaczonymi celami głównymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami LSR. 

Instrukcja wypełniania: 

W polu poniżej należy podać krótkie uzasadnienie dla rekomendowania operacji jako zgodnej z zaznaczonymi celami głównymi, 

szczegółowymi i przedsięwzięciami LSR. 

 

Instrukcja wypełniania: 

* Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” przy każdym z 3 pytań oznacza, że operacja zostaje uznana za zgodną z LSR. 

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” przy chociaż jednym pytaniu oznacza, że operacja jest niezgodna z LSR. 

 

Uznaję, że operacja jest zgodna z LSR 

 

 

Tak*  

 

Nie*  

 

.................................................................................................................... 
(data, miejsce i czytelny podpis członka Rady) 

 


