
dotyczy oceny operacji z zakresów tematycznych  - Przedsięwzięć:

P 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

P 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD 

P 2.4.3
Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe 

oraz ich wyposażenie

TAK NIE ND

1. 
Czy wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia

2. 
Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym(Przedsięwzieciem), który został wskazany w ogłoszeniu o 

naborze wniosków o udzelenie wsparcia?

3. Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja  /zaliczka)?

4. 
Czy operacja spełnia warunki udzielenia wsparcia  obowiązujące w ramach ogłoszenia?  

Załącznik  nr 1f 

do REGULAMINU WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA”

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU1 

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

WSTĘPNA2 - wypełniana przez pracownika Biura RLGD "Opolszczyzna"

Należy zaznaczyć "X" 

w odpowiednim polu

Oznaczenie naboru:

Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy:

Tytuł operacji:

Numer wniosku o dofinansowanie :

Operację można uznać za zgodną z LSR, jeśli na wszystkie pytania od A), B), C) pada odpowiedź twierdząca

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.

TAK  – możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie,

NIE  – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji 

i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,

ND  – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.

Jeśli operacja spełnia wymogi formalne (część A)) - należy przejść do oceny zgodności z celami i wskaźnikami LSR (część B)).  Jeśli nie spełnia wymogów formalnych - 

wówczas należy przejść do części "Wyniki weryfikacji - podsumowanie", wypełaniając odpowiednie pola.

Jeśli operacja jest zgodna z celami i wskaźnikami LSR (część B)) - należy przejść do oceny zgodności operacji z PO Rybactwo i Morze (część C))

Jeśli operacja nie jest zgodna z celami i wskaźnikami LSR - wówczas należy przejść do części "Wyniki weryfikacji - podsumowanie", wypełniając odpowiednie pola. 

A) WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WYMOGAMI FORMALNYMI

Operacja spełnia wymogi formalne jeżeli na WSZYSTKIE poniższe pytania od 1 do 4   - pada odpowiedź twierdząca

Należy odpowiedzieć na każde pytanie zaznaczając właściwą odpowiedź. 

1 z 3



TAK NIE ND

1 Czy operacja zakłada realizaję co najmniej jednego z poniższych wskaźników produktu? 

a) 

Czy w przypadku realizacji Przedsięwzięcia 2.4.1 - Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów 
turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką  operacja realizuje wskaźnik produktu: "Liczba 
stworzonych systemów promocji"?

b) 

Czy w przypadku realizacji Przedsięwzięcia 2.4.2 - Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD 
operacja realizuje wskaźnik produktu: "Liczba przedsięwzięć o charakterze społecznym promującym 
specyfikę obszaru"?

c) 

Czy w przypadku realizacji Przedsięwzięcia 2.4.3 - Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów 
pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie operacja realizuje wskaźnik 
produktu: "Liczba obiektów poddanych interwencji"?

2

Czy operacja jest zgodna z Celem  szczegółowym 2.4 - "Wypromowana specyfika obszaru RLGD 

"Opolszczyzna" związana z gospodarką, tradycją i kulturą rybacką"  realizuje wskaźnik rezultatu: " Liczba osób 

do kótrych dotarła informacja na temat gospodarczej, tradycyjnej i kulturalnej specyfiki obszaru RLGD" ?

3
Czy operacja jest zgodna z  Celem ogólnym 2 - Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i 

akwakultury obszaru RLGD "Opolszczyzna"?

TAK NIE ND

1

Czy operacja wpisuje się w Cel Rozporządzenia dot. Priorytetu 4:

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach

akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa

kulturowego

i obejmuje:

a)
Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek

publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką? i/lub

b)
Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz

morskiego dziedzictwa kulturowego?

2

Czy Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna podległa tej

jednostce lub organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie, której celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i

akwakultury

3

Czy operacja nie będzie ukończona lub w pełni zrealizowana na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

do Samorządu Województwa (tj. maksymalnie 45 dni od dnia zakończenia naboru)?

1

Czy operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyn i kobiet ?

Co oznacza, że operacja zakłada co najmniej neutralne podejście do równego traktowania kobiet i mężczyzn

jako uczsestników lub odbiorców operacji. 

2

Czy operacja ma co najmniej neutralny wpływ na niedyskryminację? 

Co oznacza, że operacja zakłada co najmniej neutralne podejście do równego traktowania ze względu na płeć,

rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

B) WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI, WSKAŹNIKAMI I WARUNKAMI UDZIELENIA WSPARCIA ZAWARTYMI W  LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Operacja spełnia wymóg  zgodności z celami i wskaźnikami zawartymi w LSR jeżeli na WSZYSTKIE poniższe pytania od 1 do 3 pada odpowiedź twierdząca.

Odpowiedź w pytaniu nr 1 jest twierdząca, jeśli przynajmniej w jednym z podpunktów a)-c) zaznaczono odpowiedź "TAK". 

Należy odpowiedzieć na każdy podpunkt i pytanie zaznaczając właściwą odpowiedź. 

C) WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM OPERACYJNYM "RYBACTWO I MORZE"

Oceniane Przedsięwzięcie - zgodnie z LSR powinno się wpisywać w Cel z Rozporządzenia dot. Priorytetu 4:

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Operacja spełnia wymóg  zgodności z PO "RYBACTWO I MORZE:, jeżeli na WSZYSTKIE poniższe pytania od 1 do 3 pada odpowiedź twierdząca.

Odpowiedź w pytaniu nr 1  jest  twierdząca, jeśli przynajmniej w jednym z podpunktów a)-b) zaznaczono odpowiedź "TAK". 

Należy odpowiedzieć na każdy podpunkt i pytanie zaznaczając właściwą odpowiedź. 

D) WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ

Operacja spełnia wymóg  zgodności z Politykami horyzontalnymi UE, jeżeli na WSZYSTKIE poniższe pytania od 1 do 4 pada odpowiedź twierdząca.

Należy odpowiedzieć na każdy podpunkt i pytanie zaznaczając właściwą odpowiedź. 

Weryfikacji zgodności dokonuje się na podstawie oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę. 
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3 Czy operacja ma co najmniej neutralny wpływ na dostępność dla osób niepełnosprawnych? 

4

Czy operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zrównoważony rozwój? 

Co oznacza zachowanie równowagi w przyrodzie, przy jednoczesnym kreowaniu warunków sprzyjających jej

rozwojowi oraz budowaniu konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która w sposób racjonalny i oszczędny

będzie wykorzystywała zasoby naturalne. 

TAK NIE
NIE DOTYCZY 

(nie dokonano 

oceny)

A) Czy operacja spełnia wymogi formalne?

B)
Czy operacja jest zgodna z celami, wskaźnikami i warunkami udzielania wsparcia zawartymi w Lokalnej 

Strategii Rozwoju?

C) Czy operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"? 

D) Czy operacja jest zgodna z Politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej? 

UZASADNIENIE/UWAGI:

1 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju jest dokonywana zwłaszcza na podstawie dokumentów:

(1) Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  "Opolszczyzna", zamieszczonej na stronie www.lgropolszczyzna.pl

(2) Ustawy z dn. 20 lutego 2015 O rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, z późniejszymi zmianami

(3) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 

2 Nie dotyczy w przypadku, gdy karta jest wypełniana przez Członków Rady

3

WYNIK WERYFIKACJI  - PODSUMOWANIE

CZY OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU ?

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

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

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

(4) Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z dnia 10 lipca 2015 r.

……………………………………………………………….

data i podpis 3

(5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. 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 kieropwanych 

przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie 

Operacyjnym "Rybactwo i Morze", zwanym także w Karcie "Rozporządzeniem dot. Priorytetu 4".

(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.)

Nie dotyczy w przypadku wypełeniania kart w systemie PEOW przez pracowników Biura i indywidualnych Kart poszczególnych Członków Rady, o ile z 

wydruku jasno wynika, kto dokonywał oceny w systemie PEOW
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