KARTA OCENY
zgodności operacji z LSROR

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR

Wniosek nr:…………………… złożony przez………………………………………………..........
Nazwa operacji:………………………………………………………………………………………
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,
lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem
DZIAŁANIE PO RYBY 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSROR





Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa



Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej



1. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych LSROR:
CS1.1 – Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki
i turystyki wędkarskiej

CS2.1 – Zachowanie walorów
przyrodniczo – krajobrazowych

CS1.2 – Rozwój produktów lokalnych, szczególnie
produktów rybactwa i rynku zbytu ryb

CS2.2 – Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i historycznego, w tym
tradycji rybactwa

CS1.3 – Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z
miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet

Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia
żadnego z celów szczegółowych

2.Wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko
w przypadku, gdy są one wymagane:
TAK
IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA KOMITETU :

NIE

NIE DOTYCZY

W związku z odpowiedziami udzielonymi powyżej, głosuję za uznaniem/ nie uznaniem*
operacji za zgodną z LSROR
(niepotrzebne skreślić)
MIEJSCE:

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGR przed rozpoczęciem procesu oceny. Pozostałe pola wypełnia Członek Komitetu biorący udział
w ocenie zgodności operacji z LSROR:
 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny.
 Ocena zgodności operacji z LSROR polega na:
1. Wpisaniu znaku „X” w kratce po prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana
operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować w więcej niż jednym punkcie
(można zaznaczyć więcej kwadracików). Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie
zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się do osiągnięcia
żadnego z celów szczegółowych należy w kratce „Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z
celów szczegółowych” wpisać znak „X”.
2. Wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania
przez Wnioskodawcę stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na środowisko
w przypadku, gdy są one wymagane.
Aby operacja została uznana za zgodną z LSROR musi być zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym
oraz Wnioskodawca musi posiadać stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko w
przypadku, gdy są one wymagane.
 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.

