
Karta nr 1 

Karta Oceny Zgodności z LSR RLGD „Pojezierze Bytowskie” 

 

Termin naboru  

Oznaczenie naboru  

 

Konkurs realizowany w ramach:              

Cel szczegółowy: 1.2. Wzrost jakości produktów i usług, innowacyjności oraz rozwój dziedzictwa kulturowego w 
szczególności w rybactwie 

Nazwa przedsięwzięcia: 1.2.1. Wspieranie produktów i usług  sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD 
(w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw. 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK 

1 Termin i miejsce złożenia operacji 
Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków o udzielenie wsparcia, 

 

2 Zgodność z zakresem tematycznym 

Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
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 (§ 4 p.1 lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dn. 27 lipca 2018 r. 
zmieniającego Rozporządzenie 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 aktywizacja, objętych 
Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w 
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”) 

 

 

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach  brzmi „NIE”, nie podlega 
dalszej ocenie. 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK 

1 
Operacja zakłada realizację celów głównych i 
szczegółowych LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 

 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu i 
jednego wskaźnika produktu określonego w LSR dla: 
Celu ogólnego 1 Wspieranie zróżnicowanego rozwoju przedsiębiorczości, w 
szczególności powiązanej z rybactwem 
 Celu szczegółowego  1.2. Wzrost jakości produktów i usług, innowacyjności oraz 
rozwój dziedzictwa kulturowego w szczególności w rybactwie 
Przedsięwzięcia 1.2.1. Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i 
akwakultury powstających na terenie RLGD PB (w tym m.in. publikacje, marketing, 
sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw. 
tj.  
Wskaźniki rezultatu: 
- Liczba uczestników działań informacyjnych i promocyjnych. 

 

Wzór nr 5 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK 

- Liczba uczestników imprez, wydarzeń związanych z promocją i kulturą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem). 
- Liczba utrzymanych miejsc pracy. 
Wskaźniki produktu: 
- Liczba publikacji, kampanii. 
- Udział w targach. 
- Liczba wyposażonych przedsiębiorstw w sprzęt ułatwiający/zapewniający 
możliwość rozwoju w łańcuchu dostaw produktów rybackich. 
- Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. 
 

2 
Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym 
Rybactwo i Morze 2014-2020 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu: 
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych 
ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 
2014-2020 

 

3 
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych 
LSR (z wyłączeniem projektów promocyjnych i 
edukacyjnych) 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na 
terenie minimum jednej spośród gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, 
Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Potęgowo, Studzienice, 
Trzebielino, Tuchomie.  

 

4 
Operacja kwalifikuje się  do uzyskania wsparcia   
 

Do uzyskania wsparcia w ramach  Przedsięwzięcia 1.2.1. Wspieranie produktów i 
usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in.. 
publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój 
łańcucha dostaw kwalifikuje się operacja, która zakłada utworzenie lub utrzymanie 
przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej co najmniej jednego 
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty i jest to uzasadnione zakresem realizacji 
operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę lub 
podejmie działalność gospodarczą we własnym imieniu w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej. 

 

5 
 

Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania 
wsparcia   

Do uzyskania wsparcia w ramach Przedsięwzięcia „1.2.1. Wspieranie produktów i 
usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in.. 
publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój 
łańcucha dostaw” uprawniony jest wnioskodawca:  

przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność związaną z rybactwem 

 
 

 

6 

Wnioskowana kwota pomocy na realizację 
operacji mieści się w limicie środków 
finansowych na jednego wnioskodawcę  
 

Pomoc na realizację operacji w ramach Przedsięwzięcia „1.2.1. Wspieranie 
produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w 
tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub 
rozwój łańcucha dostaw”, przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach 
realizacji Programu wynosi 400 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie 
realizacji Programu. 

 

7 

Wnioskowana intensywność pomocy na 
realizację operacji  nie przekracza maksymalnego 
poziomu intensywności wsparcia dla 
przedsięwzięcia   

Pomoc na realizację operacji w ramach  Przedsięwzięcia  1.2.1. Wspieranie 
produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w 
tym m.in.. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub 
rozwój łańcucha dostaw przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi do 50% 
kosztów kwalifikowalnych.  

 

8. 

Wpływ operacji na zasadę równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację, 
dostępność dla osób niepełnosprawnych i 
zrównoważony rozwój 

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

 

9. Zakończenie operacji 

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

 

 



Decyzja członka Rady w sprawie uznania zgodności operacji z LSR: 

Uznaję operację za: 

 

                                zgodną z LSR                                                          niezgodną z LSR 

 

Czytelny podpis oceniającego: ………………………………………………………                                Data: ………………………  

 


