
Załącznik nr 7 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LGD-PM 

  

Karta oceny zgodności operacji z 

Lokalną Strategią Rozwoju LGD-Przyjazne Mazowsze 

 

Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR: 
W odniesieniu do każdego celu wymienionego w punktach 1,2 i 3 należy wybrać i zaznaczyć pole w kolumnie 

odpowiedzi „tak” lub odpowiedzi „nie”. 

Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 
3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia, co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co 

najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna, z co najmniej jednym przedsięwzięciem 
planowanym w ramach LSR. 

  

  

  

        Weryfikujący   

 

Zgodność operacji z LSR     TAK   NIE                     

                                  

I. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 
 

 Cel ogólny 1. Rozwój gospodarczy obszaru 

LGD-PM w oparciu o przedsiębiorczość 

  

  

 

  

  

  

        
       

  
         

       

  
        Cel ogólny 2. Rozwój „oferty 

weekendowej” dla turystów i mieszkańców 

bazującej na posiadanych zasobach 

przyrodniczych i kulturowych 
  

  

 

  

  

  

        

                                 Cel ogólny 3. Pobudzenie aktywności i 

odpowiedzialności społecznej mieszkańców 

  

  

 

  

                                           II.  Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 

   
                Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie i rozwój 

przedsiębiorczości (w tym podniesienie 

poziomu wiedzy i kompetencji)  
  

  

 

  

            

                Cel szczegółowy 1.2 Rozwój współpracy 

poprzez tworzenie kanałów dystrybucji dla 

produktów i usług 
  

  

 

  

            
                 Cel szczegółowy 1.3 Rozwój przetwórstwa 

lokalnego i produktów lokalnych                               

        

 

  

 

                    

  Cel szczegółowy 1.4 Budowa 

zintegrowanej oferty turystycznej (i 

spędzania wolnego czasu)                               

    
                              

  Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej                               

        

 

  

 

                    

  Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego (kulturowego, 

kulinarnego, przyrodniczego)                               

    
    

 

  

 

                    



  Cel szczegółowy 2.3 Promocja wspólnej 

marki lokalnej                               

        

 

  

 

                    

  Cel szczegółowy 3.1 Rozwój oferty 

aktywizującej mieszkańców w tym grupy 

defaworyzowane                               

        

 

  

 

                    

                                  

III.  Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (jeżeli tak należy podać 

poniżej z jakim)?   

                                  

  Przedsięwzięcie Firma z pomysłem       

  

    

  

                    

                            

                                  

  Przedsięwzięcie Od producenta do 

konsumenta                               

                                  

  Przedsięwzięcie Przetwarzaj lokalnie 
                              

                                  

  Przedsięwzięcie Weekend na wsi 
                              

                                  

  Przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego 

Mazowsza                               

                                  

  Przedsięwzięcie Skarby Przyjaznego 

Mazowsza                               

                                  

  Przedsięwzięcie Marka Przyjazne 

Mazowsze                               

                                  

  Przedsięwzięcie Aktywna wieś 
                              

                                  

IV.  Czy operacja realizuje zakładane w LSR wskaźniki w ramach LSR (jeżeli tak należy podać poniżej z 

jakim)?  

                 

Cel szczegółowy 1.1.: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości (w tym podniesienie poziomu kompetencji) 

Przedsięwzięcie: Firma z pomysłem 

                 

 
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)  

               

                 

 Liczba przedsiębiorców uczestniczących w 
szkoleniach (ogółem)                

                 

Cel szczegółowy 1.2.: Rozwój współpracy poprzez stworzenie kanałów dystrybucji dla producentów i usług 
Przedsięwzięcie: Od producenta do konsumenta 

                 

 Liczba podmiotów korzystających z 
uruchomionych kanałów dystrybucji                 

                 

 
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) 

               

                 

Cel szczegółowy 1.3.: Rozwój przetwórstwa lokalnego produktów lokalnych 

Przedsięwzięcie: Przetwarzaj lokalnie 

                 



 Liczba podmiotów korzystających z 
infrastruktury służącej przetwarzaniu 
produktów rolnych                

                 

 

 
Liczba wytwarzanych produktów lokalnych 

               

                 

 
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) 

               

                 

Cel szczegółowy 1.4.: Budowa zintegrowanej oferty turystycznej (i spędzania wolnego czasu) 

Przedsięwzięcie: Weekend na wsi 

                 

 Liczba os. Korzystających z oferty spędzania 
wolnego czasu                

                 

  Liczba osób, które skorzystały z więcej niż 
jednej usługi turystycznej objętej siecią, która 
otrzymała wsparcie.                                

                 

Cel szczegółowy 2.1.: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, kulturalnej 

Przedsięwzięcie: Atrakcje Przyjazne Mazowsza 

                 

 
Liczba osób korzystających z infrastruktury 

               

                 

Cel szczegółowy 2.2.: Zachowanie dziedzictwa lokalnego( kulturowego, kulinarnego, przyrodniczego 

Przedsięwzięcie: Skarby Przyjazne Mazowsza 

                 

 Liczba osób odwiedzających zabytki oraz 
obiekty kultury                

                 

 Liczba producentów bazujących na 
dziedzictwie kulinarnym                

                 

Cel szczegółowy 2.3.: Promocja wspólnej marki lokalnej 

Przedsięwzięcie: Marka Przyjazne Mazowsza 

                 

 Liczba produktów i usług objętych akcjami 
promocyjnymi                

                 

Cel szczegółowy 3.1.: Pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców 

Przedsięwzięcie: Aktywna Wieś 

                 

 Liczba uczestników przedsięwzięć 
aktywizacyjnych                

                 

 Liczba osób defaworyzowanych objętych 
wsparciem                

                 

                 

IV. wynik weryfikacji zgodności operacji z 

LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD-PRZYJAZNE MAZOWSZE 

        TAK   NIE                     

1. Operacja jest zgodna z LSR   

                          

  

                                  

 Sporządził:  
Imię i nazwisko pracownika  
Zweryfikował: 

 

Data  

       
    

  



Imię i nazwisko Członka Rady 

  

......................................................................... 
    

  

Data i podpis 
  

……/……./20................................................... 
    

  

Uwagi:    

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

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

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

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

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

 


