
Załącznik nr 2 a 
do Procedury grantowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

 

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI GŁÓWNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI LSR 

Operację można uznać za zgodną z celami LSR, kiedy realizuje co najmniej jeden z celów ogólnych i co najmniej 

jeden z celów szczegółowych LSR, jest zgodna z jednym z przedsięwzięć oraz realizuje co najmniej jeden wskaźnik 

produktu i co najmniej jeden wskaźnik rezultatu. 

Kryteria zgodności operacji z celami głównymi i szczegółowymi LSR: TAK NIE 

Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów głównych  

LSR: 

1.0 Równomierny rozwój infrastruktury na terenie LGD "Ziemia 

Łowicka" 

  

2.0  Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców obszaru LGD   

3.0 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD   

Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów 

szczegółowych LSR: 

1.1 Infrastruktura techniczna i społeczno - kulturalna   

1.2 Infrastruktura sportowa lub prozdrowotna   

2.1 Inicjatywy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju postaw 

przedsiębiorczych. 

  

2.2 Wspieranie i rozwój kapitału społecznego oraz wsparcie włączenia 

społecznego. 

  

2.3 Działania na rzecz rozwoju  rolnictwa oraz produkcji rolno - spożywczej 

na terenie LGD 

  

3.1 Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszarów wiejskich.   

3.2 Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa 

historycznego i kulturowego. 

  

3.3 Zintegrowane działania promocyjne.   

Czy operacja jest 

zgodna  

z planowanymi 

przedsięwzięciami i 

wskaźnikami: 

Przedsięwzięcie 
1.1.1 Rozwój obiektów pełniących 

funkcje społeczno- kulturalne. 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z obiektów 

nowo wybudowanej/ 

zmodernizowanej/doposażonej/ 

wyremontowanej infrastruktury technicznej/ 

społeczno- kulturalnej oraz terenów wokół 

tych obiektów 

  

produktu 

Liczba nowych/rozbudowanych/ 

zmodernizowanych/ doposażonych 

obiektów społeczno – kulturalnych 

  

Przedsięwzięcie 

1.1.2 Zagospodarowanie terenów wokół 

obiektów pełniących funkcje społeczno - 

kulturalne. 

  



Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z obiektów 

nowo wybudowanej/ 

zmodernizowanej/doposażonej/ 

wyremontowanej infrastruktury technicznej/ 

społeczno- kulturalnej oraz terenów wokół 

tych obiektów 

  

produktu 
Liczba zagospodarowanych terenów wokół 

obiektów społeczno- kulturalnych 

  

Przedsięwzięcie 1.1.3 Rozwój infrastruktury technicznej   

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z obiektów 

nowo wybudowanej/ 

zmodernizowanej/doposażonej/ 

wyremontowanej infrastruktury technicznej/ 

społeczno- kulturalnej oraz terenów wokół 

tych obiektów 

  

produktu 
Liczba nowej/ rozbudowanej/ 

zmodernizowanej infrastruktury technicznej 

  

przedsięwzięcie 
1.1.4 Rozwój infrastruktury kulturalno-

edukacyjnej 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z obiektów 

nowowybudowanej/ 

zmodernizowanej/doposażonej/ 

wyremontowanej infrastruktury technicznej/ 

społeczno- kulturalnej oraz terenów wokół 

tych obiektów 

  

produktu 

Liczba nowych/ rozbudowanych/ 

zmodernizowanych/ doposażonych 

obiektów kulturalno-edukacyjnych 

  

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej    

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z obiektów 

nowo wybudowanej/ 

zmodernizowanej/doposażonej/ 

wyremontowanej infrastruktury 

rekreacyjnej 

  

produktu 

Liczba nowych/ rozbudowanych/ 

zmodernizowanych/ doposażonych 

obiektów rekreacyjnych 

  

Przedsięwzięcie 
1.2.2 Inicjatywy o charakterze 

rekreacyjno - sportowym 

  

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób uczestniczących w 

inicjatywach zorganizowanych przez 

wsparte organizacje/podmioty 

  



produktu Liczba wspartych organizacji/podmiotów             

Przedsięwzięcie 

1.2.3 Podniesienie świadomości 

prozdrowotnej i prosportowej, poprzez 

stworzenie warunków do propagowania 

zdrowego i sportowego trybu życia 

mieszkańców terenu LGD 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba uczestników inicjatyw na rzecz 

podnoszenia świadomości prozdrowotnej i 

prosportowej 

  

produktu 
Liczba inicjatyw na rzecz podnoszenia 

świadomości prozdrowotnej i prosportowej  

  

Przedsięwzięcie 

2.1.2 Działania nakierowane na 

podejmowanie i rozwijanie działalności 

gospodarczej. 

  

Wskaźnik – 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

rezultatu 
Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym 

samozatrudnienie 

  

produktu 
Liczba operacji polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa 

  

Wskaźnik – 

Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy   

produktu 
Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa 

  

Przedsięwzięcie 

3.1.1 Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z 

wybudowanych/ rozbudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów wpływających 

na wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i 

turystycznej obszarów wiejskich 

  

produktu 
Liczba nowych/ rozbudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów 

  

Przedsięwzięcie 
3.1.2 Inicjatywy podnoszące świadomość 

ekologiczną mieszkańców terenu LGD 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba uczestników inicjatyw 

podnoszących świadomość ekologiczną 

mieszkańców terenu LGD 

  

produktu Liczba podjętych inicjatyw   



Przedsięwzięcie 

3.2.1 Organizacja imprez/ uroczystości/ 

wydarzeń wzmacniających poczucie 

tożsamości lokalnej oraz na rzecz 

zachowania dziedzictwa historycznego i 

kulturowego 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba uczestników zorganizowanych 

wydarzeń na rzecz wzmacniania poczucia 

tożsamości lokalnej oraz zachowania 

dziedzictwa historycznego i kulturowego 

  

produktu 
Liczba zorganizowanych wydarzeń/ imprez/ 

uroczystości 

  

Przedsięwzięcie 

3.2.2 Modernizacja infrastruktury 

dziedzictwa regionu (w tym obiektów 

świeckich i sakralnych). 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających ze 

zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

dziedzictwa regionu (w tym obiektów 

świeckich i sakralnych). 

  

produktu Liczba zmodernizowanych obiektów   

Przedsięwzięcie 

3.2.3 Doposażenie funkcjonujących na 

terenie LGD zespołów ludowych/ 

organizacji pozarządowych/ 

stowarzyszeń działających na rzecz 

zachowania dziedzictwa historycznego i 

kulturowego 

  

Wskaźnik 

rezultatu 
Liczba osób korzystających z wyposażenia 

zakupionego w ramach LSR 

  

produktu Liczba doposażonych organizacji   

Przedsięwzięcie 

3.3.1 Działania/ inicjatywy promujące 

lokalne produkty/ dziedzictwo 

kulturowo- historyczne oraz walory 

turystyczne obszaru LGD 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób, które zapoznały się z 

lokalnymi produktami/ dziedzictwem 

kulturowo- historycznym oraz walorami 

turystycznymi obszaru LGD 

  

produktu 

Liczba podmiotów działających w sferze 

kultury, która otrzymała wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

  

 

 



WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI LSR 

Operacja jest zgodna  

z celami LSR 

 TAK Data weryfikacji 

…………………. 

Imię i nazwisko weryfikującego: 

………………………………………… 
 NIE 

Zatwierdził: 
Data zatwierdzenia:    

…………………. 

Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej 

……………………………………….. 

 

 

 


