Załącznik 6

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJ Z LSR
STOWARZYSZENIE LGR „NASZA KRAJNA I PAŁUKI”

(pieczęć LGD)
NR KONKURSU1
NR WNIOSKU1
WNIOSKODAWCA1
TYTUŁ OPERACJI1

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez
tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność
związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora
rybołówstwa i akwakultury
Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw
Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących
pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub
utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością
rybacką
Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej
rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

PROGRAM OPERACYJNY
RYBACTWO I MORZE 2014-20201:

Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
Przywracanie lub zabezpieczenie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa
i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów
rybackich i obszarów akwakultury w przypadku jego zniszczenia w wyniku
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej
działalnością chronionych gatunków zwierząt
Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację
zbiorników wodnych
terenów przyległych do tych zbiorników, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych
Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu
turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo
Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej
z działalnością rybacką
Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego`

I. OCENA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW2
Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu naboru wniosków3

TAK

NIE

Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w
ogłoszeniu naboru wniosków3

TAK

NIE

Pole wypełniane przez pracownika biura LGD, na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady LGD.
Odpowiedzi na pytania członkowie Rady LGD formułują posikując się kartą weryfikacji wstępnej wniosku dokonanej przez pracownika biura LGD.
3
Właściwe zaznaczyć „X”.
1
2

Strona 1 z 2

Załącznik 6
WYNIK OCENY
Operacja jest zgodna z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie
pomocy3

NIE4

TAK

II. OCENA ZGODNOŚCI Z LSR5
1. Czy operacja jest zgodna z celami wymienionym w PROGRAMIE OPERACYJNYM RYBACTWO I MORZE
2014-2020 a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów (w tym planowanych efektów)?6
PO RYBACTWO I MORZE
2014-2020

TAK

NIE

2. Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz przedsięwzięciem LSR, przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników?6
TAK

NIE
WYNIK OCENY

Głosuję za uznaniem operacji za ZGODNĄ / NIEZGODNĄ z LSR.7 (Niepotrzebne skreślić)
Imię i nazwisko oceniającego,
tj. członka Rady LGD
Uzasadnienie zgodności/niezgodności operacji z LSR:

(Miejscowość)

(Data)

(Podpis członka Rady LGD)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
1. Przed wypełnieniem karty należy zapoznać się z procedurą wyboru i oceny operacji przez Radę LGD opisaną w
dokumencie: „Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”2014-2020”.
2. Przed wypełnieniem karty należy sprawdzić, czy karta zawiera pieczęć LGD.
3. Głos oddany przez członka Rady LGD, w formie wypełnionej Karty oceny zgodności operacji z LSR, jest nieważny,
jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a. na karcie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady LGD,
b. na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru
wniosku o przyznanie pomocy, nazwy wnioskodawcy, tytułu operacji).
4. Karta winna zostać wypełniona elektronicznie lub czytelnie piórem, długopisem lub cienkopisem.
5. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.
6. Wszelkie zmiany należy nanosić przez skreślenie i parafowanie. Nie należy używać korektora.

Zaznaczenie pola „NIE” oznacza, iż nie zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 4 pkt 1 ppkt b) i c) ustawy RLKS, a tym samym wniosek pozostawia
się bez rozpatrzenia. Nie podlega on dalszej ocenie i wyborowi.
5
Odpowiedzi na pytania członkowie Rady LGD formułują posikując się kartą weryfikacji wstępnej wniosku dokonanej przez pracownika biura LGD.
6
Właściwe zaznaczyć „X”.
7
Operacje niezgodne z LSR nie podlegają dalszej ocenie i wyborowi.
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