
KRYTERIA WERYFIKACJI PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO ZAMIAR REALIZACJI OPERACJI 

REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 

 

Kryterium weryfikacji podmiotu Definicja Kryterium TAK NIE 

UZASADNIENIE 

(jeżeli 

wskazano NIE) 

Czy podmiot zgłaszający zamiar 
realizacji operacji jest podmiotem 
kwalifikującym się do przyznania 
pomocy zgodnie z zapisami 
rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 9 
września 2016r. , właściwymi dla 
rodzaju działania zidentyfikowanego dla 
operacji własnej? 

Odpowiedź jest udzielana na 

podstawie weryfikacji dokumentów 

stanowiących załącznik do 

zgłoszenia określających statut 

podmiotu 

   

Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji 
operacji jest podmiotem kwalifikującym 
się do przyznania pomocy zgodnie z 
zapisami przedsięwzięcia określonymi w 
LSR? 

Odpowiedź jest udzielana na 

podstawie weryfikacji dokumentów 

stanowiących załącznik do 

zgłoszenia określających statut 

podmiotu 

   

Czy zamiar realizacji operacji został 
podpisany przez osobę(y) uprawnioną? 

Odpowiedź jest udzielana na 

podstawie weryfikacji dokumentów 

stanowiących załącznik do 

zgłoszenia – czy podpisy złożyły 

osoby uprawnione do 

reprezentowania na zewnątrz, 

figurujące w odpowiednich 

rejestrach (KRS, rejestrze ewidencji 

działalności gospodarczej, rejestrze 

stowarzyszeń zwykłych, itp.) 

   

Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji 
operacji może skorzystać z limitu 
środków wsparcia na beneficjenta 
określonym w rozporządzeniu MGMiŻŚ z 
dnia 9 września 2016r.  

Odpowiedź jest udzielana na 

podstawie informacji 

przygotowanej przez Biuro SGR o 

sumie kwot wsparcia ustalonych dla 

danego podmiotu zgłaszającego w 

ramach naborów 

przeprowadzonych wcześniej dla 

danego przedsięwzięcia oraz limitu 

środków na beneficjenta 

określonych dla danego rodzaju 

działania w rozporz. MGMiŻŚ z dnia 

9 września 2016r.   

   

 

 

 

 



KRYTERIA OCENY WSTEPNEJ I OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR SŁOWIŃSKIEJ GRUPY 

RYBACKIEJ DLA OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH  

PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020 

 

Kryterium oceny wstępnej 

1. Operacja została złożona w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
udzielenie wsparcia. 

Definicja: Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia,  
tj. do dnia……termin zakończenia naboru……. 

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
udzielenie wsparcia. 

Definicja: Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. 

Definicja: Forma wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze: ………………………………………… 

4. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia. 

Definicja: Wnioskodawca wykazał spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia 

 

 

Kryterium oceny zgodności z LSR 

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

Definicja: Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego…………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 
Przedsięwzięcia ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia…… 
tj.: 
…….nazwa wskaźnika rezultatu odnoszącego się do przedsięwzięcia… 
(zgodnie z dokumentem stworzonym na podstawie załącznika nr 10 do Regulaminu Rady Słowińskiej Grupy 
Rybackiej) 

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

Definicja: Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu nr……. 
………nazwa celu……………………………………………………. 
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR. 

Definicja: Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej 
spośród gmin: Kępice, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Miasto Ustka, Ustka 

Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia. 



Kryterium oceny zgodności z LSR 

Definicja: Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr……..  
uprawniony jest wnioskodawca określony w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 
poz. 1358) 
(tu w zależności od projektowanych rozwiązań…..) 

 

KARTA USTALENIA KWOTY WSPARCIA DLA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR 

 

 

Kryterium ustalenia wsparcia 

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

Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia………  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi……...zł na jednego beneficjenta. 

2. Wnioskowana kwota na realizację operacji nie przekracza maksymalnej kwoty wsparcia dla operacji w ramach 
przedsięwzięcia.  

Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia………  
przyznaje się do wysokości ……………………zł.  

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

Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 
przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi …….% kosztów kwalifikowalnych. 

 


