
ZBIORCZA KARTA OCENY PROJEKTU 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Perła Jury” 

 

 

 Wersja: 1 

 

 

NUMER 

WNIOSKU: 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

  

TYTUŁ 

WNIOSKOWANEGO 

PROJEKTU: 

 

 

Operacja jest zgodna z 

PROW 2014-2020 

□ NIE, nie podlega dalszej ocenie 

□ TAK 

ZGODNOŚĆ OPERACJI Z CELAMI LSR 

1. Realizacja operacji 
przyczyni się do 
osiągnięcia celu LSR: 

 
□ NIE 

 
 OPERACJA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE 

 

□ TAK □ CO.1- Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury” 

□ C.Szcz.1.1-Zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i  społecznych także poprzez 

rewitalizację zasobów materialnych i/lub dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych. 

□ C. Szcz.1.2 -Intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych 

□ C. Szcz.1.3 -Aktywizacja środowiska społeczności lokalnych a także integracji i ekonomii społecznej 

 

□ CO.2- Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD. 

□ C.Szcz.2.1- Wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw celem tworzenie nowych miejsc 

pracy. 

 

□ CO.3- Kultywowanie dziedzictwa lokalnego. 

□ C.Szcz.3.1-Zachowanie tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych. 



2. Rodzaj 
przedsięwzięcia jakie 
realizuje operacja. 
 

□ Inwestycje w  infrastrukturę sportową/ rekreacyjną/ wypoczynkową, 
□ Inwestycje w infrastrukturę pełniącą funkcje społeczno-kulturalną, 
□ Działalność promocyjno-informacyjna, 

□ Pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych, 

□ Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie w sferze usługowej oraz usług dot. działalności około 

turystycznej, 

□ Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, 

□ Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej, 
ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU 

 

 LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

 

  

OCENA 

maks./ 

min. 

liczba 

pkt: 

przyzn. 

Numer  

kryterium 
Nazwa kryterium   

1.    

2.    

3.    

N+    

                                                                                                                                                                                                            SUMA PUNKTÓW  

Wysokość ustalonej kwoty wsparcia:  

Uzasadnienie wysokości kwoty wsparcia: 
 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA: 
 

 

MIEJSCE: DATA: 
CZYTELNY PODPIS 

PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA*: 

 

  



PODPISY PRACOWNIKÓW BIURA 

OBECNYCH NA POSIEDZENIU 
1. 2. 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 
Pola białe wypełnia biuro LGD po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji. 
Pole z * wypełnia Przewodniczący zebrania, którego dot. ocena operacji. 

a. Kartę należy wypełnić komputerowo i/ lub ręcznie (czytelnie) długopisem lub piórem. 

b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce, z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR zaznacza się tylko z 1 celem. Operacja 
zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z celem ogólnym i jednym celem szczegółowym oraz realizuje przedsięwzięcie zapisane w LSR. 

 


