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Załącznik nr 5 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

 

…………………….     WZÓR 

    Pieczęć LGD 

 

Karta oceny operacji zgodności z LSR1 

 
(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

Sekcja A – do wypełnienia elektronicznie 
Tytuł operacji:  

 

 

 Znak sprawy nadany 
przez LGD: 

 Data przeprowadzenia 
oceny: 

 

Nazwa/imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Sekcja B – do wypełnienia ręcznie 

Czy Wnioskodawca/operacja spełnia kryteria 

dostępu określone w ogłoszeniu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy? 

TAK  

NIE  
 

Czy operacja realizuje cele ogólne, cele 

szczegółowe i przedsięwzięcia LSR, przez 

osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników? 

TAK  

NIE  
 

Czy operacja jest zgodna z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020? 

TAK  

NIE  
 

 

Głosuję za UZNANIEM* / NIEUZNANIEM* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne 

skreślić - oddanie głosu za NIEUZNANIEM operacji za zgodną z LSR wymaga uzasadnienia) 

 

Uzasadnienie………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………….                                     ……………………………… 

podpisy członków Komisji Skrutacyjnej                                  czytelny podpis członka Rady 

 

 
 

                                                      
1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

  “Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. 
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Instrukcja wypełniania 

Karty oceny operacji zgodności z LSR  

 

I Informacje ogólne 

1. Sekcję A wypełnia elektronicznie biuro Stowarzyszenia. 

2. Sekcję B wypełnia członek Rady ręcznie piórem, długopisem lub cienkopisem. 

3. Wypełnia się wyłącznie pola na białym tle. 

4. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos  

uważa się za nieważny. 

5. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 

6. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest 

nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) na karcie brakuje podpisu członka Rady, 

2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy 

ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy, tytuł 

operacji i data przeprowadzenia oceny). 

II Instrukcja wypełniania karty 

SEKCJA A: Informacje ogólne 

Tytuł operacji: wpisuje się tytuł operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy 

Znak sprawy nadany przez LGD: wpisuje się znak sprawy nadany przez LGD 

Data przeprowadzenia oceny: wpisuje się datę przeprowadzenia oceny 

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: wpisuje się nazwę/imię i nazwisko 

wnioskodawcy 

SEKCJA B:  

Czy Wnioskodawca/operacja spełnia kryteria dostępu określone w ogłoszeniu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy? 

Należy zaznaczyć krzyżyk na opcję: TAK albo NIE 

Czy operacja realizuje cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników? 

Należy zaznaczyć krzyżyk na opcję: TAK albo NIE 

Czy operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020? 

Należy zaznaczyć krzyżyk na opcję: TAK albo NIE 

Członek Rady może głosować za uznaniem operacji za  zgodnoą z LSR tylko wtedy, gdy zaznaczył na 

wszystkie 3 pytania odpowiedź “TAK”. 

 

Głosuję za UZNANIEM* / NIEUZNANIEM*operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić): 

głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez skreślenie jednej z opcji zaznaczonych 

gwiazdką w zawartym na “Karcie oceny operacji zgodności z LSR” sformułowaniu:”Głosuję za 

Uznaniem*/Nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR. Pozostawienie bez skreślenia lub skreślenie obu 

opcji uważa się za głos nieważny. 

 


