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Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR  
 

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI  
Z CELAMI GŁÓWNYMI (OGÓLNYMI) I SZCZEGÓŁOWYMI LSR 

 

 

NUMER WNIOSKU  

 

WARUNEK  TAK NIE 

1 

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu głównego (ogólnego) LSR i przypisanego do celu 
głównego (ogólnego) wskaźnika oddziaływania? 

Cel ogólny I: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR   

Cel ogólny II: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy   

Cel ogólny III: Zachowanie i wykorzystanie walorów środowiska z wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwiązań, w tym działania na rzecz ochrony klimatu 
 

  

2 

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSR i przypisanego do celu 
szczegółowego wskaźnika rezultatu? 

Cel szczegółowy 1.1: Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru   

Cel szczegółowy 1.2: Dyfuzja innowacji społecznych   

Cel szczegółowy 1.3: Włączenie społeczne grup defaworyzowanych   

Cel szczegółowy 1.4: Rozwój kompetencji kluczowych, społecznych, obywatelskich i 
zawodowych mieszkańców 

  

Cel szczegółowy 1.5: Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury 
kulturalnej 

  

Cel szczegółowy 2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy   

Cel szczegółowy 2.2: Promocja ekonomii społecznej   

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu   

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój rolnictwa ekologicznego (RE) i rolnictwa wspieranego przez 
społeczność (RWS) 

  

Cel szczegółowy 3.1: Edukacja mieszkańców i podmiotów obszaru w zakresie ekologii i 
ochrony klimatu 

  

Cel szczegółowy 3.2: Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru   

Cel szczegółowy 3.3: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej   
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Cel szczegółowy 3.4: Promocja i wykorzystanie odnawialnych i ekologicznych źródeł 
energii oraz innych innowacji dla gospodarki niskoemisyjnej 

  

3 

Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR i przypisanym do 
przedsięwzięcia wskaźnikiem produktu? 

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Aktywni razem”   

Przedsięwzięcie 1.2.1 „Mądry Polak przed szkodą”   

Przedsięwzięcie 1.3.1 „Tacy sami”   

Przedsięwzięcie 1.4.1 „Nie święci garnki lepią”   

Przedsięwzięcie 1.5.1 „Dziedzictwo dla rozwoju”    

Przedsięwzięcie 2.1.1 „Kowale swego szczęścia”   

Przedsięwzięcie 2.2.1 „Ekonomia z ludzką twarzą”   

Przedsięwzięcie 2.3.1 „Cudze chwalicie …”   

Przedsięwzięcie 2.4.1 „Zdrowa żywność – lepsze życie”   

Przedsięwzięcie 3.1.1 „Jest tylko jedna Ziemia”   

Przedsięwzięcie 3.2.1 „Nuda? Nie u nas!”   

Przedsięwzięcie 3.3.1 „Sama grusza nie wystarczy”   

 Przedsięwzięcie 3.4.1 „CO2? Nie, dziękuję”   

Warunek spełniony TAK NIE 

 

Instrukcja wypełnienia karty weryfikacji zgodności operacji z celami głównymi (ogólnymi) i szczegółowymi 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 celami głównymi (ogólnymi) i szczegółowymi 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 
głównego (ogólnego) LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna, z co najmniej jednym 
przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 
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