Załącznik nr 1 do Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji (Uchwała Zarządu NGR nr 2/10.03.2020)

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI
z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
A. ZGODNOŚĆ OPERACJI Z CELAMI LSR
Instrukcja:
należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć X - w odpowiednim polu

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych LSR, określonych w tabeli rozdz. V LSR „Cele i
wskaźniki”?
 tak

 nie

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów szczegółowych LSR, określonych w tabeli rozdz. V LSR
„Cele i wskaźniki”?
 tak

 nie

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

 nie

Czy operacja zakłada osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskaźników produktu określonych w załączniku do naboru wniosków –
„Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”?
 tak  nie
Czy operacja zakłada osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskaźników rezultatu określonych w tabeli rozdz. V LSR „Cele i
wskaźniki”?
 tak  nie
Instrukcja: Operacja musi realizować co najmniej jeden wskaźnik produktu oraz co najmniej jeden wskaźnik rezultatu.

B. ZGODNOŚĆ OPERACJI Z PROGRAMEM OPERACYJNYM
„RYBACTWO I MORZE” 2014-2020
B1. 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.

B2. Wniosek jest zgodny z warunkami wsparcia obowiązującymi dla operacji realizowanych w ramach
LSR finansowanych ze środków Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w tym z
dodatkowymi warunkami wsparcia
Instrukcja: W odniesieniu do każdego pytania należy odpowiedzieć „TAK” albo „NIE” albo „NIE DOTYCZY” przez postawienie znaku „X” w
odpowiednim polu.

 tak

1

 nie

Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem środków wymienionych
w §3 pkt 3 rozporządzenia1:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie
przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

 nie dotyczy

 tak

 nie

 tak

 nie

Z wniosku wynika, że realizacja operacji zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o dofinansowanie
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie spełnia warunki określone dla danego rodzaju operacji (określone
odpowiednio (w zależności od zakresu operacji na które w ramach naboru ma zostać udzielone wsparcie) w § 4
ust. 1 pkt 2 lit. a albo w § 5 ust. 2 pkt 1, albo § 6 pkt 2 lit. a, albo § 7 pkt 2 lit. a, albo § 8 pkt 2 lit. a
rozporządzenia,
Wnioskodawca nie wykorzystał limitu 300.000,00 zł na realizację operacji z danego zakresu określonego w
rozporządzeniu lub w przypadku wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4 ust. 2 –wnioskodawca nie
wykorzystał limitu 400.000,00 zł na realizację operacji z danego zakresu określonego w rozporządzeniu (dotyczy
wnioskodawców składających wnioski w ramach celów zgodnie z par. 2 pkt 1 lub 2 Rozporządzenia MGMiŻŚ).
W przypadku gdy rozporządzenie wymaga, by w ramach realizacji operacji doszło do utworzenia lub utrzymania
co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub podjęcia działalności jako uprawniony do chowu, hodowli lub
połowu ryb zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z wyłączeniem
podmiotu wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego – wnioskodawca
przewiduje taki skutek realizacji operacji
Koszty związane z realizacją operacji zostaną poniesione wyłącznie na obszarze objętym LSR, albo koszty takie
będą poniesione również poza tym obszarem, ale jedynie w takim zakresie, na jaki pozwala na to§ 13
rozporządzenia
Operacja jest zgodna z dodatkowymi warunkami wsparcia obowiązującymi w ramach naboru

 nie dotyczy
 tak

 nie

Operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację,
dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój

 tak

 nie

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie operacja posiada zaplanowane do realizacji zadania w zestawieniu
rzeczowo-finansowym, które nie zostały zakończone

B3. Podsumowanie: Operacja jest zgodna z PROGRAMEM OPERACYJNYM
„RYBACTWO I MORZE” 2014-2020
Instrukcja:
należy postawić znak„ X” przy odpowiedzi „TAK” jeżeli w sekcji B1 zaznaczono zgodność z przynajmniej jednym celem a w sekcji B2 nie zaznaczono
żadnej odpowiedzi „NIE”.
należy postawić znak„ X” przy odpowiedzi „NIE” w przypadku niezaznaczenia w sekcji B1 zgodności z żadnym celem lub przypadku zaznaczenia w
sekcji B2 choćby jednej odpowiedzi „NIE”.

 tak

 nie

C. ODPOWIEDNIA FORMA WSPARCIA
Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć X - w odpowiednim polu

 tak

 nie

Operacja jest zgodna formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?

D. ZGODNOŚĆ Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM
Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć X - w odpowiednim polu

 tak

 nie

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w naborze?

E. ZŁOŻENIE WNIOSKU W ODPOWIEDNIM MIEJSCU I CZASIE
Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć X - w odpowiednim polu

 tak

 nie

Wniosek został złożony w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

 tak

 nie

Wniosek został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

PODSUMOWANIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć X - w odpowiednim polu
Odpowiedź „TAK” na poniższe pytanie należy zaznaczyć, jeżeli na wszystkie pytania zadane we wcześniejszej części karty udzielono odpowiedzi

aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie
Operacyjnym "Rybactwo i Morze", zwane dalej „rozporządzeniem”.

„TAK” lub „NIE DOTYCZY”. Jeżeli na chociaż jedno z pytań zadanych powyżej udzielono odpowiedzi „NIE” należy na poniższe pytanie udzielić
odpowiedzi „NIE”

Operacja jest zgodna z LSR

TAK

NIE
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