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Miejsce na pieczątkę LGD 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI 
ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego  

przez Społeczność 2016 -2022 (LSR) 
Stowarzyszenia LGD „Pogórze Przemysko - Dynowskie” W TYM Z PROGRAMEM 

INFORMACJA I INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

1. Karta oceny zgodności operacji składa się z 4 części: 
• część I – informacje ogólne, 
• część II - ocena zgodności operacji z celami ogólnymi i szczegółowymi LSR, przez osiąganie zaplanowanych 

dla danego zakresu wsparcia wskaźników,  
• część III – ocena zgodności operacji z Programem, 
• część IV – głosowanie w sprawie zgodności lub niezgodności operacji z LSR, w tym z programem.  

2. Część I karty wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny. 
3. Część II, III i IV wypełnia członek Rady piórem lub długopisem. 
4. Ocena polega na  postawieniu znaku „x” w odpowiednim polu (kratce). 
5. W przypadku, gdy w części II operacja uzyska negatywną ocenę, uzupełnia się wyłącznie część IV. 
6. Sposób interpretacji wyniku głosowania podano w przypisach do poszczególnych części karty. 
7. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz brak podpisu skutkuje nieważnością karty. 
 

Część I.  Informacje ogólne 

NUMER NABORU ZNAK SPRAWY DATA WPŁYWU GODZINA WPŁYWU 

TYTUŁ OPERACJI 
 

 
NAZWA WNIOSKODAWCY 
 

 
 

Część II.  
Operacja zakłada realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych dla danego 
zakresu wsparcia wskaźników (wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu)? 

TAK   
NIE*  

 

*) zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że operacja nie realizuje celu ogólnego, szczegółowego oraz żadnego ze wskaźników 

założonych w LSR  i  nie podlega dalszej ocenie, a oceniający głosuje za  umieszczeniem operacji na liście operacji 

niezgodnych z LSR, w tym z Programem. 
 

Część III.            
Operacja jest  zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu)? 

 

TAK   
NIE*  

*) zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że operacja nie spełnia warunków przyznania pomocy określonych w Programie,  

a oceniający głosuje za  umieszczeniem operacji na liście operacji niezgodnych z LSR, w tym z Programem. 
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Część IV. GŁOSOWANIE  

Głosuję za uznaniem, że operacja JEST/ NIE JEST*
 zgodna z LSR  

 
*) niepotrzebne skreślić, a w przypadku negatywnej oceny uzasadnić 
 

Uzasadnienie: 
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IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY: 
 
 

Miejsce: 

 

Data: Podpis: 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI 
SKRUTACYJNEJ: 
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