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……………………........................................

            podpis członka Rady

Karta oceny zgodności operacji z LSR 1.1.2

Operacja w ramach 

obszaru wsparcia:

Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, 

rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów lub

zatrudnienia na obszarze LSR

Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze

LSR

Numer operacji wg 

kolejności wpływu Nazwa Wnioskodawcy:

i data złożenia:

Nazwa operacji:

Data 

przeprowadzenia 

oceny:

Nazwisko i imię oceniającego:

Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów 

szczegółowych 

LSR:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Czy realizacja 

operacji przyczyni 

się do osiągnięcia 

celów ogólnych 

LSR:

Głosuję za uznaniem operacji za: ZGODNĄ / NIEZGODNĄ * z LSR

Instrukcja wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z LSR:

Ocenę zgodności operacji z LSR dokonuje członek Rady zakreślając TAK /NIE przy danym celu ogólnym i szczegółowym. 

W przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR należy podać uzasadnienie – brak uzasadnienia w takim przypadku powoduje nieważność głosu.

Operację można uznać za zgodną z LSR, jeżeli realizuje co najmniej jeden z celów ogólnych i co najmniej jeden z celów szczegółowych LSR.

Poprawa atrakcyjności obszaru LSR

Wsparcie aktywności mieszkańców obszaru LSR

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR

Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru LSR

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu 

lokalnymi zasobami rybołówstwa obszaru LSR

Wsparcie aktywności społeczności rybackiej

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR
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Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora 

rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR 

Wnioskodawca:

Tytuł Operacji:

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BEZSTRONNOŚCI

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:

W związku z pracami Rady zobowiązuje się do zachowania bezstronności oraz unikania konfliktu interesów w rozumieniu § 30 ust. 6 Statutu. 

Nadto oświadczam, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do mojej bezstronności, wyłączę się z prac Rady, w związku z 

którymi mogą zaistnieć w/w okoliczności.

………………………………….

data i podpis członka Rady

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KONFLIKTU INTERESÓW ODNOŚNIE WYBORU OPERACJI

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:

W związku z głosowaniem nad wyborem w/w operacji, nie działam w ramach konfliktu interesu oraz nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności 

mogące podważać moją bezstronność w związku z podejmowaniem decyzji. 

W związku z powyższym oświadczam również, iż:

1. Nie jestem wnioskodawcą operacji; 

2. Wnioskodawcą operacji nie jest mój krewny, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub małżonek, osoba związana ze mną z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

3. Wnioskodawcą nie jest osoba której jestem pełnomocnikiem

4. Wnioskodawca nie jest korporacyjną osobą prawną, której jestem członkiem; 

5. Wnioskodawcą nie jest podmiot, z którym przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia Rady pozostawałem w stosunku 

pracy lub zlecenia lub byłem członkiem jego władz; 

6. Nie są mi znane żadne inne okoliczności, mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności względem wnioskodawcy operacji; 

Podpis członka Rady

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z oceny operacji.*

Podpis członka Rady

*jeżeli nie zachodzi należy skreślić

Przedsięwzięcie: 

1.1.2

Operacja Nr:

Oceniający:

1



Lp

3.

………………………………..

Podpis członka Rady

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 1.1.2

Numer operacji

i data złożenia:

Nazwa operacji:

Nazwa Wnioskodawcy:

Data przeprowadzenia 

oceny:
Imię i nazwisko oceniającego:

Lokalne kryteria operacji Wytyczne Punkty

1.

Wnioskodawca jest aktywnym członkiem stowarzyszenia (na dzień złożenia wniosku 

znajduje się na liście członków i brał udział w przynajmniej jednym WZC w ciągu 

ostatnich 18 m-cy przed dniem złożenia wniosku) 3 PKT LUB 

brał udział w opracowaniu LSR na lata 2014-2020 1 PKT

3 pkt

1 pkt                                                                                     

0 pkt 

2.

Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 

12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 5 PKT LUB

Siedziba firmy wnioskodawcy mieści się ma obszarze objętym LSR lub na obszarze 

LSR zgłoszono dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 

12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 5 PKT

5 pkt

0 pkt

Wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzaniu podatków (PIT/CIT) na obszarze

objętym LSR. 5 PKT

5 pkt                                                                                              

0 pkt

4.

Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów 

programowych o:

-od 5,0% do 10,0% 4 PKT

-od 10,1% do 25% 6 PKT

-powyżej 25% 8 PKT

8 pkt

6 pkt

4 pkt                                                                                             

0 pkt

5.

Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym 

3 PKT

3 pkt

0 pkt

Uzasadnienie:

6.

W ramach projektu planowane jest stworzenie nowego średniorocznego miejsca pracy 

(zatrudnienie nowego pracownika) w wymiarze większym niż wymogi programowe:

od 1,25 - 1,5 pełnego miejsca pracy 4 PKT LUB 

powyżej 1,5 pełnego miejsca pracy 8 PKT

8 pkt

4 pkt

0 pkt

7.

Wnioskodawca planuje stworzenie całorocznego miejsca pracy (zatrudnienie nowego 

pracownika przez pełne 12 miesięcy w każdym roku). Planowana działalność nie jest 

działalnością sezonową. 3 PKT

3 pkt

0 pkt

9.

Wnioskowany projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny nowego produktu lub 

usługi 

-na obszarze gminy 2 PKT

-na obszarze LGR 4 PKT

4 pkt

2 pkt

0 pkt

8.

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

od 25 tys PLN - 50 tys PLN 7 PKT

powyżej 50 tys PLN - 100 tys PLN 4 PKT

7 pkt

4 pkt

0 pkt

Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie świadczonym przez LGR w ramach 

danego naboru wniosków 

2 PKT

2 pkt

0 pkt

Łączna ilość przyznanych punktów 

Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinasowania 36 (maksymalnie 60 punktów)  

Uzasadnienie:

10.

W ramach projektu planowane jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji 

rybackich. 

6 PKT

6 pkt

0 pkt

Uzasadnienie:

11.
Wnioskodawca złożył jeden wniosek w bieżącym naborze. 

6 PKT

6 pkt

0 pkt

Wyjaśnienie przypisów...

Instrukcja wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z LSR:

1. W kolumnie ocena przyznaje się ilość punktów według rozpiętości podanej dla każdego z 12 kryteriów w kolumnie wytyczne.

2. W kolumnie punkty wpisuje się ilość punktów wynikającą z kryteriów.

3. W pozycji Łączna ilość przyznanych punktów sumuje się wartości z kolumny Punkty.

Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i 

akwakultury na obszarze LSR 

12.

3


