
Załącznik nr 3 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I ZAKRESEM TEMATYCZNYM NABORU
*)

 

w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Nazwa operacji:  

 

Nr wniosku wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data 

przeprowadzenia 

oceny: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

 

Operacja w ramach działania PROW 

2007–2013: 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

Kryteria zgodności operacji z LSR: 

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia/realizacji: tak nie 

Celu ogólnego 1 

Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców 

  

 Celu szczegółowego 1.1 

Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej 

  

 Przedsięwzięcia 1.1.1 

Stworzenie oferty rekreacyjnej obszaru LGD w oparciu o koncepcję sieci szlaków 

turystycznych 

  

Przedsięwzięcia 1.1.2 

Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej sportowej i rekreacyjnej 

  

Przedsięwzięcia 1.1.3 

Udostępnianie społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu w celu zwiększenia 

atrakcyjności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej  obszaru 

  

Celu ogólnego 2 

Warunki sprzyjające aktywności społecznej 

  

 Celu szczegółowego 2.1 

Tworzenie przestrzeni publicznej i społecznej sprzyjającej lokalnej aktywności 

mieszkańców 

  

 Przedsięwzięcia 2.1.1 

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu 

przylegającego do nich. 

  

Przedsięwzięcia 2.1.2 

Udostępnianie urządzeń i sprzętu w celu zwiększenia społecznej aktywności 

mieszkańców 

  

Przedsięwzięcia 2.1.3 

Budowa, modernizacja, remont, zagospodarowanie miejsc lub obiektów o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców 

  

Przedsięwzięcia 2.1.4 

Zajęcia o charakterze edukacyjnym 

  

Celu ogólnego 3 

Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 

  

 Celu szczegółowego 3.1 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

  

 Przedsięwzięcia 3.1.1 

Wyposażenie zorganizowanych grup kultywujących lokalne tradycje i/lub zwyczaje 

  



Przedsięwzięcia 3.1.2 

Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących 

podobne funkcje  

  

Przedsięwzięcia 3.1.3 

Odbudowa, renowacja, restauracja, remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków 

  

Przedsięwzięcia 3.1.4 

Oznakowanie, doposażenie, promocja cennego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego obszaru 

  

 Celu szczegółowego 3.2 

Poznawanie, dokumentowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego obszaru 

  

 Przedsięwzięcia 3.2.1 

Organizacja wydarzeń i/lub przedsięwzięć służących zachowaniu i promocji lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego 

  

Przedsięwzięcia 3.2.2 

Wydawanie publikacji służących dokumentowaniu i promocji dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru 

  

Celu ogólnego 4 

Lokalne społeczności aktywne gospodarczo 

  

 Celu szczegółowego 4.1 

Wykorzystanie lokalnego potencjału, w szczególności potencjału bliskości Krakowa dla 

tworzenia miejsc pracy 

  

 Przedsięwzięcia 4.1.1 

Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w oparciu o lokalne walory obszaru 

  

 Celu szczegółowego 4.2 

Zapewnienie mieszkańcom obszaru LGD dostępu do informacji o lokalnym rynku usług 

i produktów 

  

 Przedsięwzięcia 4.2.1 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości 

  

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w informacji o naborze 

tak nie Nie dotyczy 

   

 

Uzasadnienie zgodności/niezgodności
*) 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
(należy krótko omówić w jakim zakresie operacja jest zgodna z LSR): 

 

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

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

 

Podsumowanie oceny 

Operacja zgodna z LSR tak nie 

  

Operacja zgodna z zakresem tematycznym naboru tak nie nie dotyczy 

   

 

Zespół/członek
*)

 oceniający: 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady      podpis 

 
*) 

- niepotrzebne skreślić. 


