Numer
wniosku

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy:

Tytuł wnioskowanego
projektu

Załącznik nr 2a do Regulaminu Rady Decyzyjnej
KARTA WERYFIKACJI
ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE
RYBACTWO I MORZE NA LATA 2014-2020
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim
dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG,
KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa
(LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND., DO UZUP.
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.
DO UZUP. – weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art. 22 ust. 1a - 1c ustawy
RLKS

Weryfikujący
TAK

I.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna

1.

wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o
dofinansowanie nie ukończyła 40. roku zycia

2.

wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalnośc gospodarczą

II

Wnioskodawcą jest osoba prawna

1

wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego

2

wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna podległa jednostce samorządu
terytorialnego

3

wnioskodawcą jest inna osoba prawna

4

wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, której celem statutowym
jest działalność na rzecz
rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury

NIE

ND

DO
UZUP.

III

Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

IV.

Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej²

VI.

Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji

1.

2.

3.

4.

Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PO "Rybactwo i
Morze" na lata 2014-2020 dla Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej", a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych
wskaźników
Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu³
Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR
(inwestycji, która polega na budowie, robotach budowlanych,
przebudowie, remoncie obiektu
budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupie
narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego
Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we
wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji
oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
zgodnie z § 17 rozporządzenia MGiŻŚ z dnia 09 września 2016 r.

5.

Operacja polegająca na inwestycji opisanej w pkt 3 (zaznaczono
odpowiedź TAK):

a)

przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych

b)

będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych

c)

ma zapewnioną gospodarczą trwałość

d)

nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód

VII.

Operacja dotyczy podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc
pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na
wszystkich etapach łańcucha
dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

1.

Operacja zakłada utworzenie, lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca
pracy i wynika to z celu realizowanej operacji

2.

operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wynika to z celu
realizowanej operacji

3.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji nie mieszczą się w
zakresie kosztów, o których mowa w § 11 rozporządzenia

VIII

Operacja dotyczy wspierania różnicowania działalności w ramach
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez
całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury
Operacja zakłada utworzenie, lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca
pracy i wynika to z celu realizowanej operacji

1.

2.

operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wynika to z celu
realizowanej operacji

3.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji nie mieszczą się w
zakresie kosztów, o których mowa w § 11 rozporządzenia

IX.

Operacja dotyczy wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na
rzecz łagodzenia zmiany klimatu

1.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji nie mieszczą się w
zakresie kosztów, o których mowa w § 11 rozporządzenia

X.

1.

XI.
1.

2.

Operacja dotyczy propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym
dziedzictwa kulturowego
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji nie mieszczą się w
zakresie kosztów, o których mowa w § 11 rozporządzenia
Operacja spełnia dodatkowe wymagania określone dla PO „Rybactwo
i Morze” 2014-2020
Operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację, dostępność dla osób
niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój
Przed złożeniem wniosku wnioskodawca fizycznie nie ukończył lub w
pełni nie zrealizował operacji, tzn. posiada zaplanowane do realizacji
zadania w zestawieniu rzeczowo-finansowym, które nie zostały ukończone

XII. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM RYBACTWO I MORZE NA LATA
2014-2020
TAK

NIE

DO
UZUP.

Operacja jest zgodna z PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Zweryfikował skład Rady Decyzyjnej zgodnie z listą obecności na posiedzeniu w dniu ……./………..20……..
Czytelne podpisy członków Rady Decyzyjnej obecnych na posiedzeniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
XIII. OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI
Z PROGRAMEM RYBACTWO I MORZE NA LATA 2014-2020
TAK

NIE

Operacja jest zgodna z PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
Zweryfikował skład Rady Decyzyjnej zgodnie z listą obecności na posiedzeniu w dniu ……./………..20……..
Czytelne podpisy członków Rady Decyzyjnej obecnych na posiedzeniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1

2
3

4

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584 z późn.zm.)
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
kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U.
2016 r. poz. 1435)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
europejskiego funduszu morskiego i rybackiego oraz uchylające rozporządzenia rady (WE) nr 2328/2003,
(WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie parlamentu europejskiego
i rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 z późn. zm.)

5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1

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.)

