
                 NADNOTECKA GRUPA RYBACKA 

 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI 

z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 
 
 

Wniosek realizuje następujący cel Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020:  
 

Instrukcja: 
należy wybrać 
odpowiedź i 

zaznaczyć X - w 

odpowiednim polu 
 

 

 

Cel A:Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i 

propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury. 

 

Cel B: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury. 

 

Cel C: Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. 

 

Cel D: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

 

Cel E: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu 

lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 
 

Instrukcja: W odniesieniu do każdego pytania należy odpowiedzieć „TAK” albo „NIE” przez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu. 

Ocena formalna wniosku 

 tak     nie 1.Czy wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze?  

 tak     nie 2. Czy wniosek został złożony do LGD właściwej ze względu na miejsce realizacji operacji?  

 tak     nie 3. Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

 tak     nie 4. Czy operacja jest zgodna formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze? 

 tak     nie 5. Czy operacja  spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru? 

Instrukcja: Operacja musi spełnić jednocześnie wszystkie powyższe kryteria. Jeżeli operacja nie spełnia warunków formalnych, nie 

podlega dalszej ocenie. 
 

Ocena kryteriów zgodności z LSR i 4 priorytetem PO RYBY 2014-2020 

1.Czy operacja spełnia warunki brzegowe zgodności z LSR i założeniami priorytetu 4 PO „Ryby” 2014-2020? 

Instrukcja: Operacja musi spełnić wszystkie warunki brzegowe jednocześnie (punkt 1.5 musi być spełniony tylko w przypadku 

operacji realizującej cel A i B - poza operacjami „miękkimi”) 

 tak     nie 1.1 Czy operacja jest realizowana na terenie działania NGR? 

 tak     nie 
1.2 Czy operacja jest realizowana przez podmiot spełniający kryteria beneficjenta zgodnie z 

założeniami priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020 oraz rozdz. V LSR „Cele i wskaźniki”? 

 tak     nie 
1.3 Czy operacja jest zgodna z rodzajami operacji możliwymi do wsparcia zgodnie z katalogiem 

działań możliwych do realizacji w 4 priorytecie PO Ryby 2014-2020? 

 tak     nie 
1.4 Czy poziom dofinansowania operacji zgodny jest z limitem finansowym wynikającym  z 

założeń priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020 oraz rozdz. V LSR „Cele i wskaźniki”? 

 tak     nie 

1.5 Czy operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne oraz zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę, lub przewiduje samozatrudnienie? – dotyczy celu A i B – poza projektami 

„miękkimi” 

2. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych LSR, określonych w tabeli rozdz. V LSR „Cele 

i wskaźniki”? 

 tak     nie 

3. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów szczegółowych LSR, określonych w tabeli rozdz. V LSR 

„Cele i wskaźniki”? 

 tak     nie 

4. Czy operacja wpisuje się w przedsięwzięcie określone dla danego celu szczegółowego, określone w tabeli rozdz. V LSR „Cele i 

wskaźniki”? 



 tak     nie 

5. Czy operacja zakłada osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskaźników realizacji celów określonych w tabeli rozdz. V LSR „Cele i 

wskaźniki”? 

Instrukcja: Operacja musi realizować co najmniej jeden wskaźnik produktu oraz co najmniej jeden wskaźnik rezultatu. 

 tak     nie Wskaźnik produktu 

 tak     nie Wskaźnik rezultatu 

6. Czy operacja jest zgodna z przynajmniej jednym z preferowanych kierunków działań NGR? 

Instrukcja: Należy odpowiedzieć „TAK” albo „NIE” przez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu, w przypadku, gdy operacja jest zgodna z 

przynajmniej jednym z preferowanych kierunków działań NGR oraz zakreślić punkt/punkty spełnione przez wniosek poprzez zakreślenie właściwego 

punktu. 

 tak     tak     

6.1 Czy operacja jest zgodna z jednym z preferowanych zakresów operacji opisanych w rozdziale 

V LSR „Cele i wskaźniki”? 

6.2 Czy wniosek o dofinansowanie złożony został na obowiązującym formularzu, został 

wypełniony zgodnie z instrukcją oraz złożono wszystkie niezbędne załączniki, umożliwiające 

ocenę operacji przez Radę oraz zawierające niezbędne informacje dotyczące źródeł szacowania 

kosztów. 

 

 

 


