
                   
  

Załącznik nr 2a do Procedury wyboru i oceny 
Grantobiorców w ramach projektów grantowych  

 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność 2016 - 2023 (LSR) LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 
w zakresie operacji innych niż LGD, własnych i grantowych. 

 
 

NUMER NABORU   

ZNAK SPRAWY 
 

DATA WPŁYWU   

TYTUŁ OPERACJI  

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

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

Nr celu ogólnego Nazwa celu ogólnego TAK NIE 

Cel ogólny 1 Rozwój gospodarczy obszaru LGD Zalew Zegrzyński 
  

Cel ogólny 2 Zrównoważony rozwój sektora rybackiego 
  

Cel ogólny 3 Rozwój społeczny obszaru LGD Zalew Zegrzyński 
  

Cel ogólny 4 
Zachowanie walorów środowiska obszaru LGD  
i przeciwdziałanie zmianom klimatu z wykorzystaniem 
innowacji organizacyjnych i technologicznych 

    

 

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

Nr celu 
szczegółowego 

Nazwa celu szczegółowego TAK NIE 

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój oferty pracy na obszarze LGD 
  

Cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie kompetencji zawodowych 
  

Cel szczegółowy 1.3 
Zintegrowana promocja oferty gospodarczej i 
inwestycyjnej   

Cel szczegółowy 1.4 
Rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym 
turystycznych i ich zintegrowana promocja 

    

Cel szczegółowy 2.1 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez 
tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów 

    

Cel szczegółowy 2.2 Dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa     

Cel szczegółowy 2.3 Promocja sektora rybackiego w społeczności lokalnej     

Cel szczegółowy 3.1 
Inicjowanie współpracy grup mieszkańców, organizacji, 
instytucji i firm 

    



                   
  

Cel szczegółowy 3.2 
Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców obszaru, 
w tym inicjowanie innowacyjnych działań społecznych 

    

Cel szczegółowy 3.3 
Promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

    

Cel szczegółowy 3.4 Rozwój szeroko pojętej edukacji ustawicznej     

Cel szczegółowy 3.5 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
wykorzystanie potencjału grup defaworyzowanych 

    

Cel szczegółowy 4.1 Edukacja ekologiczna i w zakresie zmian klimatycznych     

Cel szczegółowy 4.2 
Współpraca na rzecz racjonalnego gospodarowania 
zasobami środowiska obszaru 

    

Cel szczegółowy 4.3 
Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań i technologii 
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej 

    

Cel szczegółowy 4.4 
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na 
obszarach rybackich, w tym działania na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu 

    

 

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami określonymi w LSR? 

Nr przedsięwzięcia Nazwa przedsięwzięcia TAK NIE 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Praca nad Zalewem 
  

Przedsięwzięcie 1.2.1 Gospodarka oparta na wiedzy 
  

Przedsięwzięcie 1.3.1 DOBRA promocja dźwignią rozwoju 
  

Przedsięwzięcie 1.4.1 Marka dla Zalewu 
  

Przedsięwzięcie 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki 
  

Przedsięwzięcie 1.4.3 Inkubatory smaku 
  

Przedsięwzięcie 2.1.1 Bliżej klienta     

Przedsięwzięcie 2.2.1 Nie tylko ryby     

Przedsięwzięcie 2.3.1 Zalew rybactwem stoi     

Przedsięwzięcie 3.1.1 W jedności siła i … mądrość     

Przedsięwzięcie 3.2.1 Więcej niż „sypialnia”     

Przedsięwzięcie 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród     



                   
  

Przedsięwzięcie 3.4.1 Klucz do potęgi     

Przedsięwzięcie 3.5.1 Niewykorzystany potencjał     

Przedsięwzięcie 3.5.2 Zalew empatii 
  

Przedsięwzięcie 4.1.1 Cogito ergo sum     

Przedsięwzięcie 4.2.1 Tylko jeden Zalew     

Przedsięwzięcie 4.3.1 Tylko jedna Ziemia     

Przedsięwzięcie 4.4.1 Woda znaczy życie     

 
 
 

4. Określenie oceny zgodności operacji z LSR,  
w zakresie: 

TAK NIE 

1) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie 
wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

  

2) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany 
w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

  

3) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez 
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, 

  

4) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest 
planowana realizacja tej operacji, w tym zgodności z formą 
wsparcia wskazaną w ogłoszeniu - naboru wniosków o przyznanie 
pomocy (refundacja albo ryczałt - premia), 

  

5) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest 
planowana realizacja tej operacji, w tym zgodności z warunkami 
udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. 

  

 
 

Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR: TAK NIE 

 
 

Imię i nazwisko Członka Rady:   

Funkcja:   

Podpis:   



                   
  

Data:   

 
Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR: 

 
W odniesieniu do każdego wymienionego punktu 1, 2, 3 i 4 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, 3 i 4 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia, co najmniej jednego celu ogólnego 
LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR, jest ona zgodna z co najmniej jednym 
przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR oraz jest zgodna z wskazaniami zawartymi w ogłoszeniu 
o naborze. 

 


