Załącznik nr 5 do procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Karta oceny operacji
według lokalnych kryteriów wyboru
pieczęć LGR
NUMER WNIOSKU
IMIĘ i NAZWISKO lub
NAZWA WNIOSKODAWCY:

Podpis przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego Rady LGR
`

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ
OPERACJI:

Lp.

1.

Kryterium
1. Wniosek składany przez podmiot uprawniony
do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z
późniejszymi zmianami), z wyłączeniem organu
administracji publicznej wykonującego
uprawnienia właściciela wody w zakresie
rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze
objętym LSR: a) nie mniejszym niż 1 ha prowadzi
chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków,
mięczaków lub innych organizmów żyjących w
wodzie lub b) uzyskuje z rocznego chowu lub

Punktacja

Liczba
przyznanych
punktów

Zasady weryfikacji
Weryfikacja na podstawie dokumentów
potwierdzających prowadzoną działalność załączonych
do wniosku

0 lub 10
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hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton
tych ryb lub,

2.

Wniosek składany przez wnioskodawcę
należącego do grup defaworyzowanych
wskazanych w LSR lub realizowany na rzecz grup
defaworyzowanych

3a.

Wniosek zakłada utworzenie nowych miejsc pracy
lub utrzymanie miejsc pracy w podmiotach
prowadzących działalność rybacką
- wniosek nie zakłada utworzenia ani utrzymania
miejsc pracy w podmiotach prowadzących
działalność rybacką,
- wniosek zakłada utworzenie lub utrzymanie co
najmniej jednego miejsca pracy w podmiocie
prowadzącym działalność rybacką
- wniosek zakłada utworzenie lub utrzymanie co
najmniej dwóch miejsc pracy w podmiocie
prowadzącym działalność rybacką
- wniosek zakłada utworzenie lub utrzymanie co
najmniej trzech miejsc pracy w podmiocie
prowadzącym działalność rybacką

Wnioskodawca:
- jest domownikiem w gospodarstwie rybackim w
rozumieniu przepisów Art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- w ciągu ostatnich trzech lat był zatrudniony na
podstawie umowy cywilno-prawnej w podmiocie
rybackim na obszarze LGR,
- zamieszkuje w miejscowościach wskazanych w LSR
i spełnia dodatkowe wymagania zapisane w LSR.
Wniosek zakłada zatrudnienie osób z grup wskazanych
w LSR jako grupy defaworyzowane.
Wniosek realizowany jest przez podmiot społeczny lub
instytucje publiczną na rzecz mieszkańców
miejscowości wskazanych w LSR

0 lub 5

X
0-1-3-5

0

1

Wnioskodawca należy do sektora rybackiego zgodnie
z kryterium 1 i zadeklarował utworzenie lub
utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy. Wg
deklaracji we wniosku o dofinansowanie.

3

5
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3b.

4.

5.

Liczba deklarowanych przez wnioskodawcę nie
prowadzącego działalności rybackiej, miejsc pracy
jest wyższa niż wymagane minimum:
Planowana operacja koncentruje się na jednym z
poniższych tematów:
- tworzeniu lub rozwijaniu działalności
przetwórczej ryb pochodzących z lokalnych
hodowli,
- tworzeniu punktów sprzedaży ryb pochodzących
z lokalnych hodowli,
- tworzeniu i rozwijaniu usług w zakresie
utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów
stawowych,
- wydłużeniu sezonu sprzedaży ryb
produkowanych na obszarze LGR poza okres
świąteczny,
- zwalczaniu kłusownictwa,
- usuwanie szkód związanych z wystąpieniem
klęsk żywiołowych lub powodowanych przez
gatunki ryb i zwierząt prawnie chronionych,
- tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej funkcjonalnie
powiązanej ze zbiornikami wodnymi, stawami
hodowlanymi lub rzekami,
- działaniach związanych z kultywowaniem
tradycji rybackich na terenie LGR.
Innowacyjność realizowanej operacji:
- projekt nie wprowadza innowacji na poziomie
wnioskodawcy
- działania o charakterze innowacyjnym na

3

Kryterium dotyczy tylko podmiotów nie należących do
sektora rybackiego zgodnie z kryterium 1, które
deklarują większą liczbę utworzonych miejsc pracy niż
wymagane minimum.

0 lub 5

Zakres planowanej operacji obejmuje co najmniej
jeden ze wskazanych tematów, i stanowi jej główny
cel. W przypadku gdy wnioskodawca realizuje kilka
tematów premia punktowa przyznawana jest tylko raz.

0-5
0
1

X
Ocena na podstawie przedstawionego wniosku i
informacji dostarczonych przez wnioskodawcę.
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poziomie wnioskodawcy
- działania o charakterze innowacyjnym na
poziomie regionu
- działania o charakterze innowacyjnym na
poziomie kraju

3
5

6.

Wnioskodawca na etapie prac nad przygotowaniem
LSR zgłosił propozycję operacji.

0 lub 2

7.

Projekty uwzględniające realną współpracę
pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami z
obszaru LGR (JST, podmioty rybackie,
stowarzyszenia)

0 lub5

8.

Projekt odpowiada na istotne potrzeby społeczne
zaspokajane przez podmioty publiczne

9.
10.

Wpływ projektu na osiągnięcie zakładanych w
LSR wskaźników
Jakość przygotowanego wniosku:
- opis działań we wniosku jest kompletny i zgodny
z budżetem
- poziom kosztów jest adekwatny do
zaplanowanych działań
- projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i
umożliwi osiągnięcie trwałych zmian

0 lub 10

0 lub 5
0-13
0-5
0-5
0-8

X

Weryfikacja na podstawie listy podmiotów które na
etapie prac nad LSR zgłosiły propozycję operacji,
udostępnionych na stronie LGR Puszczy
Sandomierskiej.
Ocena na podstawie przedstawionego opisu
współpracy zawartej przed złożeniem wniosku o
realizację operacji i mającej realne znaczenie dla
współpracujących podmiotów. Kryterium nie jest
spełnione w przypadku przedstawienia deklaracji
współpracy dotyczącej działań planowanych w
przyszłości. Współpraca pomiędzy podmiotami
widoczna jest w działaniach we wniosku o
dofinansowanie.
Wnioskodawca wykazał istotne potrzeby społeczne na
podstawie dokumentów planistycznych dotyczących
powiatu, gminy lub sołectwa lub załączył uchwały
organów JST potwierdzające wystąpienie takich
potrzeb.
Weryfikacja na podstawie LSR dotyczy spełnienia
wskazanych w dokumencie wskaźników rezultatu
Ocena na podstawie załączonego wniosku i
dokumentów potwierdzających poziom kosztów
operacji.
Wymagana jest ocena opisowa dla przyznanych
punktów
Ocena poziomu kosztów dokonywana jest na
podstawie załączonych do wniosku kosztorysów lub
str. 4

ofert oraz oceny celowości poszczególnych pozycji
kosztów.

Przyznane punkty razem:
(maksymalnie 65 punktów w przypadku podmiotów należących do sektora
rybackiego oraz 53 punkty w przypadku pozostałych podmiotów)
Uzasadnienie oceny:

str. 5

Proponowana kwota wsparcia wraz z
uzasadnieniem

Data:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
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Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
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