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KRYTERIA ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI LSR  

Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach PROW na lata 2014-2020 

Komisja weryfikuje wnioski zgodnie z przyjętymi kryteriami zgodności operacji z celami LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny i przekazuje końcowy wynik 

weryfikacji wstępnej Radzie Programowej, która dokonuje zatwierdzenia lub odrzucenia zgodnie z Regulaminem Rady. Kryteria zgodności operacji z celami 

LSR znajdują się w  drugim etapie karty wstępnej oceny wniosków. Rada Programowa głosuje za uznaniem, że operacja jest/ nie jest zgodna z LSR na „Karcie 

wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy” stanowiący załącznik do Regulaminu Rady Programowej.  

Operacja jest zgodna z LSR Stowarzyszenia Kraina  św. Anny, wówczas gdy przyczynia się do osiągnięcia  zwartych w LSR, co najmniej:  

- jednego celu ogólnego; - jednego celu szczegółowego; - 1 przedsięwzięcie. 

Pytanie Odpowiedzi 
Określenie 

zgodności 

Sposób i źródło 

weryfikacji: 

Czy operacja wpisuje się  

w cele ogólne 

Stowarzyszenia  

Kraina św. Anny? 

1.0Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny TAK/NIE 
Opisy we wniosku o 

przyznanie pomocy lub 

inne załączniki do 

wniosku 
2.0 Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny TAK/NIE 

Czy operacja wpisuje 

się w cele 

szczegółowe 
Stowarzyszenia  

Kraina św. Anny? 

 1.0 

 1.1 Rozwój rekreacji i turystyki regionalnej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego TAK/NIE 

Opisy we wniosku o 

przyznanie pomocy lub 

inne załączniki do 

wniosku 

 1.2 Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz integracja wewnątrz 

i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny 
TAK/NIE 

 1.3 Inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą 

jakość życia z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne 
TAK/NIE 

 2.0 
 2.1 Zakładanie działalności gospodarczej TAK/NIE 

 2.2 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy TAK/NIE 

Czy operacja wpisuje 

się w 

przedsięwzięcia 
Stowarzyszenia  

Kraina św. Anny? 

 1.1 
I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny 

TAK/NIE 

Opisy we wniosku o 

przyznanie pomocy lub 

inne załączniki do 

wniosku 

II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług 

 1.2 
III. Działania proekologiczne 

TAK/NIE 
IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny 

 1.3 V. Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie TAK/NIE 

 2.1 VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość TAK/NIE 

 2.2 VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości TAK/NIE 

 


