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Pieczęć LGD „MM 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z LSR 

Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” 

Numer 

Wniosku: 
 

Imię i Nazwisko / 

Nazwa Wnioskodawcy:  

 

Tytuł wnioskowanego Projektu 
 

      

 

 TAK NIE 

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego  

określonego w LSR ? 

1. 
Podniesienie standardu życia  mieszkańców poprzez wsparcie trwałego 

zatrudnienia 
  

2. 
Ochrona zasobów naturalnych i utrzymanie atrakcyjności  

oraz różnorodności przyrodniczej obszaru 
  

3. 
Poprawa konkurencyjności obszaru jako miejsca wypoczynku, prowadzenia 

działalności gospodarczej i zamieszkania. 
  

Uzasadnienie: 

 

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów szczegółowych  

określonych w LSR ? 

1.1 
Wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie 

łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury 
  

1.2 
Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców, poprzez wsparcie tworzenia i 

rozwoju firm 
  

    

2.1 Zrównoważony rozwój gospodarki rybackiej.   

2.2 
Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie świadomości 

ekologicznej i zwiększenie wiedzy mieszkańców i turystów. 
  

    

3.1 Rozwój infrastruktury drogowej lokalnej.   

3.2 Pobudzenie aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej mieszkańców   

3.3 
Rozwój infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i 

turystów 
  

    

Uzasadnienie: 
 

 

 Czy operacja realizuje wskaźniki produktu i rezultatu? 



 Nazwa wskaźnika ujętego w LSR 
Jedn. 

miary  

Wartość 

wskaźnika 

z LSR  

Wartość wskaźnika planowana do 

osiągnięcia w związku z 

realizacją operacji 

Wskaźnik 

produktu: 
    

Wskaźnik 

rezultatu: 
    

  

 Uzasadnienie:  

 

Imię i Nazwisko członka Rady:  

Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR 

Miejsce: 
 

Data: 
 

Czytelny 

podpis:  

      

Podpis Sekretarza Rady / Posiedzenia   

* niepotrzebne skreślić 

Instrukcja: 

a) Pola zaciemnione wypełnia pracownik Biura LGD MM przed rozpoczęciem procesu oceny. 

b) Pola białe wypełnia członek Rady biorący udział w ocenie zgodności. 

c) Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem. 

d) Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy każdym celu / 

przedsięwzięciu, z którym dana operacja jest zgodna, napisaniu uzasadnienia do zajętego 

stanowiska. 

e) Zgodność operacji z LSR może występować w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej 

kwadracików). 

f) Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli:  

 będzie zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym,  

 będzie zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym, 

 będzie realizować wskaźnik produktu w ramach wskazanego przedsięwzięcia, 

Uwaga: Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu, uzasadnienia skutkuje 

nieważnością karty. 

 


