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Zgodnie z §7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, 
stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków                    
LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015r., Rada ustanawia niniejszy Regulamin organizacyjny 
dotyczący zasad i procedur funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
Kaszuby (zwany Regulaminem Organizacyjnym Rady) określający szczegółowe zasady                
i procedury funkcjonowania Rady LGR Kaszuby. 
 

Tryb odbywania posiedzeń Rady Stowarzyszenia oraz podejmowania uchwał 
 

§ 1 
1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb LGR Kaszuby.  
2. Na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady jego członkowie powinni być 

powiadomieni o terminie, wraz z pouczeniem czy jest to pierwszy czy drugi termin 
posiedzenia w danej sprawie i otrzymać porządek posiedzenia. Powiadomienie                 
o terminie posiedzenia Rady przesyłane jest drogą elektroniczną (e-mail) albo 
przekazywane na piśmie, a materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, 
dostępne są  w siedzibie LGR Kaszuby. 

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGR Kaszuby,                     
co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem.  

4. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem             
na liście obecności. 

5. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia Rady przez Członka Rady wymaga 
poinformowania o tym Przewodniczącego posiedzenia. 

6. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGR, w zakresie czynności kancelaryjnych oraz 
udostępniania do publicznej wiadomości na stronie LGR Kaszuby w szczególności: 
1) procedur oraz wzorów dokumentów stosowanych podczas dokonywania oceny                   
i wyboru operacji  do dofinansowania, 
2) protokołów z posiedzeń Rady dotyczących oceny i wyboru operacji w ramach LSR, 
3) uchwał w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania. 

 
§ 2 

1. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Rady osobiście.  
2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez niego 

Członek Zarządu oraz przedstawiciel Biura LGR z głosem doradczym. 
3. Przewodniczący Rady lub działający z jego upoważnienia Zastępca może zaprosić                    

na posiedzenie Rady osoby spoza członków Rady. Mogą one brać udział w posiedzeniu 
Rady z głosem doradczym. 

 
§ 3 

1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący podaje liczbę obecnych członków Rady                   
na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność 
posiedzenia (quorum). 

2. W razie braku quorum Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając jednocześnie, drugi 
termin. 

3. W protokole odnotowuje się przyczyny  z powodu, których posiedzenie nie odbyło się. 
 

Prowadzenie obrad 
 

§ 4 
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1. Przewodniczący przeprowadza wybór jednego, dwóch lub więcej sekretarzy posiedzenia, 
którym powierza się obliczenie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie 
innych czynności o podobnym charakterze. 

2. Przewodniczący Rady może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy nie 
przewidziane w porządku obrad. 

3. Po wyborze sekretarzy posiedzenia Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia. 
4. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez 

głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski. 
5. Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Rady. 
6. Przewodniczący prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę. 
7. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku 

posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 
8. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, Prezes Zarządu lub członek Zarządu, 

przedstawiciel Biura LGR oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. 
9.  Przewodniczący może określić maksymalny czas wystąpienia. 
10. Przewodniczący w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie 

rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej wnioski o dofinansowanie, przedstawicielowi 
Zarządu, a następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne 
zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu listy 
mówców. Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej 
wnioski do dofinansowania oraz przedstawiciela Zarządu. 

11. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy                  
lub przekracza maksymalny czas wystąpienia, Przewodniczący zwraca mu na to uwagę.              
Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący może odebrać mówcy głos. Mówca, 
któremu odebrano głos, może zażądać w tej sprawie decyzji Rady. Rada podejmuje 
decyzję niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania, w formie głosowania. 

12. Jeżeli długość wystąpienia, jego treść lub forma albo też zachowanie mówcy w sposób 
oczywisty zakłóca porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący przywołuje 
mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole 
posiedzenia. 

13. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby 
Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności 
przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie 
uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie. 

14. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili 
można zabrać głos w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie  
lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez 
Przewodniczącego. 

 
§ 5 

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie, a odpowiedzi na nie udzielane                        
są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. Jeśli udzielenie odpowiedzi, 
o której mowa w ust.1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej 
pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia. 

 
§ 6 

1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli 
zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania, 
jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu członkom 
Zarządu i osobie opiniującej operację. 
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2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego,                          
w szczególności w sprawach: 
1) stwierdzenia quorum, 
2) sprawdzenia listy obecności, 
3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia, 
4) zmiany porządku posiedzenia (kolejność rozpatrywania poszczególnych punktów), 
5) głosowania bez dyskusji, 
6) zamknięcia listy mówców, 
7) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 
8) zamknięcia dyskusji, 
9) zarządzenia przerwy, 
10) zarządzenia głosowania imiennego,  
11) przeliczenia głosów,  
12) ponownego rozpatrzenia sprawy (reasumpcji). 

3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej 
sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu lub 
odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie 
jednego przeciwnika wniosku. 

5. Wniosków formalnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 nie poddaje się                        
pod głosowanie. 

6. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący zamyka posiedzenie. 
 

Wyłączenie członka Rady 
 

§ 7 
1. Przed podjęciem czynności związanych z oceną i wyborem operacji  do dofinansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), członkowie Rady składają, w stosunku          
do każdego wniosku odrębnie, pisemne deklaracje o niepodleganiu wyłączeniu                       
na podstawie ust. 4 (deklaracja bezstronności, pozwalająca uniknąć konfliktu interesów) 
oraz wypełniają kartę rejestru interesów członków Rady, pozwalające na identyfikację 
charakteru powiazań z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami.  

2. Członków Rady, którzy nie złożą deklaracji bezstronności lub złożą deklarację, z której 
wynika, że nie zachowują bezstronności, Przewodniczący Rady ma obowiązek wyłączyć  
z udziału w ocenie tej operacji i dokonywaniu wyboru tej operacji do dofinansowania           
w ramach LSR oraz z udziału w głosowaniu nad wyborem tej operacji do dofinansowania.  

3. Członek Rady, który wyłączył się z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia 
konfliktu interesu nie bierze udziału w całym procesie wyboru danej operacji, w tym 
opuszcza salę w momencie głosowania nad wyborem tej operacji. 

4. Z udziału w ocenie operacji i dokonywaniu wyboru operacji do dofinansowania w ramach 
LSR wyłączany jest członek Rady, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego bezstronności,     
a w szczególności jeżeli:  
1) wnioskodawcą jest: sam członek Rady, jego małżonek/ka lub krewny członka Rady; 

powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa; osoba związana z członkiem Rady   
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; osoba, której pełnomocnikiem jest 
członek Rady; korporacyjna osoba prawna, której członkiem jest członek Rady; 
przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez członka 
Rady, 

2) wniosek o dofinansowanie operacji składany jest przez podmiot, którego członek 
Rady jest Delegatem na Walne Zebranie LGR Kaszuby, 
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3) wniosek o dofinansowanie operacji składany jest przez podmiot, w organach którego 
zasiada członek Rady, 

4) wniosek o dofinansowanie operacji składany jest przez podmiot lub osobę, z którym 
członka Rady łączy stosunek pracy, stosunek stałego zlecenia lub innej umowy,             
z którą związany jest obowiązek określonego regularnego świadczenia. 

5) w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, 
które mogą wywołać wątpliwość, co do bezstronności członka Rady. 

5. Złożenie nieprawdziwej deklaracji bezstronności lub nieprawdziwej karty rejestru stanowi 
podstawę do odwołania członka Rady. 

6. Każdy członek Rady może zgłosić wniosek o głosowanie nad wyłączeniem innego 
członka Rady. Wyłączenie członka Rady następuje zwykłą większością głosów. 

 
Ocena wniosków 

 
§ 8  

1. Nabór wniosków o dofinansowanie operacji, ocena i wybór operacji  do dofinansowania 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) jest dokonywana, w szczególności, zgodnie 
z następującymi procedurami LSR: 
1) procedurą ogłoszenia i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie operacji, 
2) procedurą oceny zgodności operacji z LSR, 
3) procedurą oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR, 
4) procedurą wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR,  
5) procedurą wniesienia protestu.   

2. Ocena wniosków o dofinansowanie odbywa się przez wypełnienie kart oceny operacji                
i obejmuje: 
1) ocenę zgodności operacji z LSR, 
2) ocenę operacji  pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR. 

3. Procedury wymienione w ust. 1 Rada przyjmuje i zmienia w trybie określonym                                 
w §15 i 16 z uwzględnieniem zapisów §6 ust. 3 i 4 Regulaminu Rady. 

4. Procedury oraz wzory dokumentów (np. rejestr wniosków, deklaracja bezstronności, 
rejestr interesów, karta oceny operacji, uchwały, listy operacji)  stosowanych podczas 
dokonywania oceny i wyboru operacji  do dofinansowania w ramach LSR  określa 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Procedury oraz wzory dokumentów stosowanych podczas dokonywania oceny i wyboru 
operacji  do dofinansowania wskazane w ust. 1  podawane są do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej LGR Kaszuby, niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Radę. 

6. Wobec członków Rady, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach Rady 
lub podczas oceny operacji i dokonywania wyboru operacji do dofinansowania w ramach 
LSR nie stosują zatwierdzonych procedur i kryteriów, Przewodniczący Rady lub Komisja, 
o której mowa w §5 ust. 3 Regulaminu Rady (za pośrednictwem Zarządu) mogą złożyć 
wniosek do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członka Rady. 

7. Organizacja naboru wniosków o dofinansowanie operacji, ocena wniosków                           
o dofinansowanie operacji oraz dokumentowanie procesu naboru, oceny i wyboru operacji 
do dofinansowania w ramach LSR odbywa się z wykorzystaniem wzorów dokumentów 
wskazanych w procedurach oceny i wyboru operacji, stanowiących załącznik                          
do niniejszego Regulaminu. 

8. Podczas procesu naboru wniosków o dofinansowanie operacji, oceny i wyboru operacji  
do dofinansowania w ramach LSR, do przetwarzania danych osobowych zastosowanie 
mają obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczące przetwarzania danych 
osobowych, w tym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
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osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych. 

9. Każdy członek Rady, biorący udział w procesie oceny i wyboru operacji, weźmie udział  
w organizowanych przez LGR Kaszuby działaniach szkoleniowych dotyczących zasad 
działania i funkcji Rady w procesie oceny i wyboru operacji w ramach LSR; oceny 
operacji, zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi w LSR oraz okresowych 
działaniach szkoleniowych dotyczących analizy wyników i jakości pracy Rady. 

 
Głosowanie 

 
§ 9 

Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania          
i zarządza głosowanie. 

 
§  10 

Wszystkie głosowania Rady przebiegają na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie 
Rady LGR Kaszuby. 
 

§ 11 
1. Wyniki oceny i wyboru operacji  do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR), są przyjmowane przez Radę, z uwzględnieniem zasad określonych                
w Statucie i Regulaminie Rady.   

2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, Przewodniczący może zarządzić 
dyskusję i powtórzyć głosowanie, a gdy i to nie przyniesie skutku, zarządzić powtórzenie 
procedury oceny i głosowania przez wszystkich członków Rady. 

3. W celu zapewnienia zachowania parytetu, o którym mowa w §13 Statutu  (tj. braku 
dominacji pojedynczej grupy interesu) w poszczególnych głosowaniach Rady 
dotyczących oceny i wyboru operacji  do dofinansowania w ramach LSR, każdorazowo 
przed głosowaniem weryfikowany jest faktyczny skład Rady na podstawie rejestru 
interesów, w celu uniknięcia konfliktu interesów i zagwarantowania, że żadna grupa 
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.  

4. Jeżeli w wyniku analizy, okaże się, że jakakolwiek grupa interesu może przekroczyć 49% 
praw głosu w poszczególnych głosowaniach Rady dotyczących oceny i wyboru operacji                                    
do dofinansowania w ramach LSR, wówczas w drodze losowania wyłącza się taką ilość 
Członków Rady, która zapewni zachowanie parytetu, o którym mowa w §13 Statutu.  

 
§  12 

1. W stosunku do każdego wniosku o dofinansowanie operacji będącego przedmiotem 
posiedzenia i głosowania Rady, podejmowana jest decyzja w formie uchwały: 
1) w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z LSR, 
2) w sprawie wyniku oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji 

LSR, 
3) w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR. 

2. Każda z uchwał wskazanych w ust. 1 zawiera w szczególności: 
1) numer sprawy, 
2) imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy, 
3) tytuł operacji. 

3. Rada w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie wyniku wyboru 
operacji do dofinansowania w ramach LSR i w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia 
następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie operacji: 
1) publikuje na stronie internetowej LGR Kaszuby listę operacji zgodnych z LSR i listę 
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operacji niezgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do dofinansowania,                   
ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym                   
w ogłoszeniu o naborze wniosków i listę operacji niewybranych do dofinansowania, 

2) przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego 
operacji z LSR lub wyniku wyboru operacji, w tym oceny w zakresie spełnienia            
przez jego operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby 
punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru 
zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków                          
o dofinansowanie operacji, do Zarządu Województwa, operacja mieści się w limicie 
środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

4. Jeżeli operacja: 
1) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, 
2) nie uzyskała minimalnej liczby punktów w wyniku oceny operacji pod kątem 

spełniania kryteriów wyboru operacji LSR, której uzyskanie jest warunkiem wyboru 
operacji do dofinansowania w ramach LSR, 

3) w dniu przekazania wniosków o dofinansowanie operacji, do Zarządu Województwa, 
operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, 

informacja, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) zawiera pouczenie o możliwości wniesienia 
protestu, w tym o zasadach i trybie wniesienia protestu. 

5. Rada, za pośrednictwem Biura LGR Kaszuby, w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru 
operacji przekazuje zarządowi województwa wnioski o dofinansowanie operacji 
dotyczące wybranych operacji do dofinansowania w ramach LSR wraz z dokumentami 
potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. 
 

Wniesienie protestu od decyzji Rady 
 

§ 13 
Procedura wniesienia protestu od decyzji Rady LGR Kaszuby określa w szczególności: 

1) Tryb wniesienia protestu, 
2) Zasady „autokontroli”, 
3) Zasady rozpatrzenia protestu, 
4) Zasady wniesienia skargi do WSA i do NSA. 

 
Dokumentacja z posiedzeń Rady 

 
§ 14 

1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 
2. Protokół z posiedzenia zawiera w szczególności: 

1) liczbę obecnych członków Rady, 
2) przyjęty przez Radę program obrad, 
3) przedmiot poszczególnych głosowań i ich wyniki (w tym wyniki głosowania                   

nad poszczególnymi uchwałami),  
4) informację o wyłączeniach z oceny i wyboru operacji  do dofinansowania w ramach 

LSR poszczególnych Członków Rady, ze wskazaniem, których wniosków dotyczy 
wyłączenie.  

3. Podpisany przez Przewodniczącego Rady protokół z posiedzenia dotyczącego oceny                 
i wyboru operacji w ramach LSR, uwzględniający informację o wyłączeniach członków 
Rady z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków dotyczy wyłączenie, 
publikowany jest na stronie internetowej LGR Kaszuby. 
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4. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności: 
1) określenie przedmiotu głosowania, 
2) określenie  liczby  uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział                           

w głosowaniu, ilości oddanych głosów, ważnych i nie ważnych, 
3) wyniki głosowania, 
4) podpis przewodniczącego komisji. 

5. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 
proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

6. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie, 
oznaczające numer kolejny posiedzenia, łamane przez numer kolejny uchwały                         
od początku pracy Rady zapisany cyframi arabskimi, łamane przez cyfry roku. 

7. Uchwałę podpisuje po jej podjęciu Przewodniczący Rady lub działający z jego 
upoważnienia Zastępca. 

8. Uchwały Rady podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej LGR Kaszuby. 
9. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady (w szczególności dotycząca oceny i wyboru 

operacji) jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGR Kaszuby.  
 

Zmiana LSR, procedur oraz kryteriów wyboru operacji do dofinansowania 
 

§ 15   
1. Uprawnieni do wystąpienia o zmianę w LSR, w tym dotyczącą procedur wskazanych              

w §8 pkt. 1 oraz kryteriów wyboru operacji są w szczególności: Delegaci na Walne 
Zebranie Członków LGR, Zarząd, Członkowie Rady. 

2. Pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem należy złożyć                                   
do Przewodniczącego Rady. 

3. Propozycje zmian rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady. 
 

§ 16   
1. W przypadku konieczności zmiany LSR lub procedur lub ustalenia nowych kryteriów lub 

zmiany dotychczasowych, proponowane zmiany podawane są do informacji publicznej 
poprzez publikację na stronie internetowej LGR Kaszuby w celu konsultacji planowanych 
zmian z lokalną społecznością. 

2. Planowane zmiany konsultowane są również z przedstawicielami sektora rybackiego 
poprzez skierowanie informacji nt. planowanych zmian z prośbą o ustosunkowanie się           
do nich.     

3. Uwagi wraz z uzasadnieniem do zaproponowanych zmian składane są w formie pisemnej 
do Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Biura LGR Kaszuby, w terminie 7 dni              
od dnia podania do publicznej informacji.   

4. Po upływie terminu konsultacji Prezydium Rady weryfikuje zgłoszone uwagi i propozycje 
zmian, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami regulującymi wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju. 

5. Propozycje zgłoszonych zmian rozpatrywane są i zatwierdzane na najbliższym 
posiedzeniu Rady w trybie określonym w Statucie.  

 
Komisje i grupy robocze 

 

§ 17 
1. Z inicjatywy przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady, Rada 

może powoływać komisje lub grupy robocze. Komisje i grupy robocze nie podejmują 
decyzji wiążących w sprawie oceny i wyboru operacji  do dofinansowania w ramach LSR. 
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2. Obsługę posiedzeń komisji lub grup roboczych, w tym protokołowanie obrad zapewnia 
Biuro LGR. 

3. Skład osobowy i liczbę członków komisji lub grupy roboczej oraz zakres i tryb pracy 
ustala Rada. 

4. Posiedzeniom komisji lub grupy roboczej przewodniczy jej przewodniczący.                       
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przewodniczącemu 
prowadzenie posiedzenia, posiedzenie to prowadzi jego zastępca.  

5. Do uczestnictwa w komisjach i grupach roboczych przewodniczący Rady może zaprosić 
osoby spoza grona członków Rady.  

 
 

Zakres odpowiedzialności członków Rady 
 

§ 18 
W zakresie realizowanych zadań członkowie Rady są zobowiązani: 

1)  przestrzegać przepisów prawa, Statutu LGR Kaszuby oraz pozostałych dokumentów 
regulujących działalność Stowarzyszenia, 

2) starannie, sumiennie oraz terminowo wykonywać obowiązki i realizować przydzielone 
zadania. 
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Załącznik nr … do Uchwały nr …….. 
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka Kaszuby 
z dnia ………… r. w Chmielnie 

 

Procedura ogłoszenia i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie operacji 

I. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji 

1. LGR Kaszuby (Prezes Zarządu) występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków o dofinansowanie 

operacji do Zarządu Województwa Pomorskiego, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków. 

2. TRYB OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW: Po uzgodnieniu terminu naboru wniosków                      

o dofinansowanie operacji z Zarządem Województwa Pomorskiego, LGR Kaszuby podaje                        

do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej LGR Kaszuby, ogłoszenie                   

o naborze wniosków o dofinansowanie operacji. Ogłoszenie to publikowane jest nie wcześniej niż              

30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania 

wniosków o dofinansowanie operacji. 

3. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie operacji zawiera w szczególności: 

1) Termin i miejsce składania wniosków, 

2) Formę wsparcia, 

3) Zakres tematyczny operacji, 

4) Obowiązujące warunki udzielenia wsparcia, 

5) Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania, 

6) Informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia 

wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, 

7) Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru, 

8) Informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza 

wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia, 

9) Informację o maksymalnej intensywności pomocy (tj. maksymalny % poziom dofinansowania 

operacji), 

10) Informację o maksymalnym limicie pomocy na beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

4. STOSOWANIE TYCH SAMYCH KRYTERIÓW W CAŁYM PROCESIE WYBORU:  

W ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie operacji nie ma możliwości zmiany kryteriów 

oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR. 
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II. Nabór wniosków o dofinansowanie operacji  

1. CZAS TRWANIA NABORU: Nabór wniosków o dofinansowanie operacji trwa nie krócej niż 14 dni     

i nie dłużej niż 60 dni. 

2. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU: Wniosek o dofinansowanie operacji składa się w Biurze             

LGR Kaszuby bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną                     

do reprezentowania wnioskodawcy. 

3. Pracownik Biura LGR Kaszuby potwierdza złożenie wniosku o dofinansowanie operacji na kopii jego 

1 strony. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o dofinansowanie operacji, 

informację o liczbie złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią                  

LGR Kaszuby i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

4. Pracownik Biura LGR Kaszuby nadaje znak sprawy na wniosku o dofinansowanie operacji                       

i rejestruje go w elektronicznym rejestrze wniosków o dofinansowanie operacji w kolejności zgłoszeń. 

(Wzór1) 

5. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie operacji Wnioskodawca nie ma możliwości dokonywania  

w nim poprawek ani zmian, ma jednak prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do dyrektora Biura 

LGR Kaszuby o wycofanie złożonego wniosku o dofinansowanie operacji. Wniosek skutecznie 

wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie 

wycofał wniosek, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył. 

6. Po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie operacji Biuro LGR Kaszuby dokonuje wydruku 

elektronicznego rejestru wniosków. 

III. Zwołanie posiedzenia Rady 

1. Posiedzenie Rady zwoływane jest w trybie przewidzianym Regulaminem Rady i Regulaminem 

organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady, zwanym Regulaminem 

organizacyjnym Rady. 

1. Posiedzenie Rady 

2. Dyrektor Biura LGR Kaszuby przekazuje Przewodniczącemu posiedzenia Rady (zwanemu w 

dalszej części procedur Przewodniczącym Rady) wydruk elektronicznego rejestru wniosków                                  

o dofinansowanie operacji z kompletem wniosków o dofinansowanie operacji. 

3. Posiedzenie Rady przebiega w trybie przewidzianym Regulaminem Rady i Regulaminem 

organizacyjnym Rady. 

4. KOMISJA CZUWAJĄCA NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM PROCESU OCENY  

I WYBORU ORAZ ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE: 

Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Rady, w tym nad prawidłowością procesu oceny                      

i wyboru operacji, poprawnością dokumentacji i zgodności formalnej czuwa Komisja, powołana przez 

Zarząd LGR Kaszuby. W skład Komisji wchodzą 2 pracownicy Biura LGR Kaszuby.  

W przypadku zauważenia nieprawidłowości na którymkolwiek etapie procedury oceny i wyboru 

operacji, komisja czuwająca nad prawidłowością procesu oceny i wyboru operacji, poprawnością 

dokumentacji i zgodności formalnej, zgłasza to Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady 

wzywa Członków Rady do skorygowania przebiegającego nieprawidłowo procesu oceny i wyboru 

operacji. W przypadku, gdy pomimo wezwania Członkowie Rady nie stosują się do procedur oceny  

i wyboru operacji, Przewodniczący Rady informuje o zaistniałej sytuacji Zarząd LGR Kaszuby, który 

może złożyć do Walnego Zebrania Członków wniosek o odwołanie członka Rady. W/w środki 

dyscyplinujące stosuje się w szczególności wobec członków Rady, którzy: 

5. systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach Rady lub 

6. podczas oceny operacji i dokonywania wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR nie 

stosują zatwierdzonych procedur i kryteriów. 



12 

 

7. DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I REJEST INTERESÓW: Przewodniczący Rady wzywa 

członków Rady do wypełnienia rejestru interesów członków Rady (Wzór2) oraz złożenia 

pisemnego oświadczenia o bezstronności w rozpatrywaniu wniosków poprzez uzupełnienie i 

podpisanie Deklaracji bezstronności (wzór3). 

8. Członków Rady, którzy nie podpiszą oświadczenia o bezstronności lub co do których zachodzą 

okoliczności powodujące wykluczenie z oceny poszczególnych wniosków, Przewodniczący Rady,  

w trybie przewidzianym Regulaminem Organizacyjnym Rady, wyłącza z udziału w ocenie tej 

operacji i dokonywaniu wyboru tych operacji do dofinansowania w ramach LSR. 

9. Członek Rady, który wyłączył się z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu 

interesu nie może brać udziału w całym procesie oceny i wyboru danej operacji, w tym powinien 

opuścić salę w momencie głosowania nad wyborem tej operacji.  

10. Członkowie Rady nieobecni na tym posiedzeniu składają ww. dokumenty podczas kolejnego 

posiedzenia, na którym rozpatruje się dany wniosek. 

11. Przewodniczący Rady protokolarnie (wzór 4) przekazuje dwóm członkom Rady, wybranym                    

w drodze losowania, wnioski o dofinansowanie operacji w celu przygotowania opinii nt. wniosków 

do oceny przez Radę.  

12. Każdy opiniujący członek Rady otrzymuje: kopię wniosku o dofinansowanie operacji wraz  

z załącznikami, kartę oceny zgodności operacji z LSR, kartę oceny operacji pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru operacji LSR.  

13. Opiniujący członkowie Rady weryfikują dokumenty oraz informacje zawarte we wniosku                      

o udzielenie wsparcia niezbędne do dokonania oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji 

lub ustalenia kwoty wsparcia. 

14. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia konieczne będzie uzyskanie 

wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub 

ustalenia kwoty wsparcia, LGR Kaszuby wzywa wnioskodawcę pisemnie do złożenia 

odpowiednich wyjaśnień lub dokumentów. 

15. Pisemne wyjaśnienia oraz niezbędne dokumenty są wnoszone bezpośrednio do Biura LGR Kaszuby 

(osobiście bądź listownie) z zachowaniem 5 dniowego terminu – liczy się data wpływu do biura 

LGR Kaszuby lub data stempla pocztowego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy za dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przesyłką rejestrowaną. 

16. Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne                      

do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie                       

z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, 

który z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

17. Jeżeli wnioskodawca, pomimo pisemnego wezwania, nie złoży odpowiednich wyjaśnień lub 

dokumentów wniosek o udzielenie wsparcia będzie rozpatrywany na podstawie posiadanych przez 

LGR Kaszuby informacji zawartych we wniosku oraz dokumentów. 

 

Procedura oceny zgodności operacji z LSR 

IV. Ocena zgodności operacji z LSR  

1. Ocena zgodności operacji z LSR ma charakter zero-jedynkowy. Opiniujący członkowie Rady 

wypełniają karty oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z instrukcją. (wzór5a-5ed) Opiniujący 

członkowie Rady nie podejmują decyzji wiążących w sprawie oceny i wyboru operacji   

do dofinansowania w ramach LSR. Wiążącą decyzję ws. oceny i wyboru operacji podejmuje Rada. 
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2. Przewodniczący Rady lub Członkowie opiniujący operację przedstawiają na posiedzeniu Rady kolejne 

operacje, informację o wynikach oceny zgodności kolejnych operacji z LSR wraz  

z uzasadnieniem, rekomendacją i uwagami.  

3. Przewodniczący Rady zarządza dyskusję w sprawie oceny zgodności operacji z LSR.   

4. W trakcie dyskusji Członkowie Rady opiniujący operację mogą dokonać korekty błędów w karcie 

oceny zgodności operacji z LSR oraz uzupełnić braki, opatrując je własnoręcznym podpisem. 

5. Wypełnione i podpisane przez opiniujących Członków Rady karty oceny zgodności operacji z LSR  

są przekazywane Przewodniczącemu Rady. W przypadku stwierdzenia błędów i/lub braków  

w sposobie wypełniania karty, Przewodniczący Rady wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę, do 

złożenia wyjaśnień i ewentualnego skorygowania błędów i/lub uzupełnienia braków, a także 

opatrzenia ich podpisem. 

6. ZACHOWANIE PARYTETU SEKTOROWEGO: W trybie przewidzianym Regulaminem 

Organizacyjnym Rady każdorazowo przed głosowaniem weryfikowany jest faktyczny skład Rady  

na podstawie rejestru interesów, w celu uniknięcia konfliktu interesów i zagwarantowania, że żadna 

grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jeżeli w wyniku analizy, okaże się,  

że jakakolwiek grupa interesu może przekroczyć 49% praw głosu w głosowaniu dotyczących oceny 

zgodności operacji z LSR, wówczas w drodze losowania wyłącza się taką ilość Członków Rady, która 

zapewni zachowanie parytetu, o którym mowa powyżej. 

7. Członkowie Rady głosują nad uchwałami (wzór6) w sprawie wyniku oceny zgodności operacji                   

z LSR. W głosowaniu nie biorą udziału wyłączeni członkowie Rady. 

8. Operacja, dla której wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny zgodności operacji  

z LSR brzmią TAK, uznaje się za zgodną z LSR. 

9. Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny zgodności 

operacji z LSR brzmi NIE, uznaje się za niezgodną z LSR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ROZBIEŻNYCH OCEN (pkt. od 10 do 14) 

10. W sytuacji stwierdzenia rozbieżnych ocen podczas oceny zgodności operacji z LSR Przewodniczący 

Rady zarządza ocenę przy użyciu kart oceny zgodności z LSR przez wszystkich członków Rady 

obecnych na posiedzeniu (z uwzględnieniem parytetów i przy zastosowaniu wyłączeń wynikających  

z deklaracji bezstronności).  

11. Wypełnione i podpisane przez oceniających karty oceny zgodności operacji z LSR są przekazywane 

Przewodniczącemu Rady. W przypadku stwierdzenia błędów i/lub braków w sposobie wypełniania 

karty, Przewodniczący Rady wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę, do złożenia wyjaśnień  

i ewentualnego skorygowania błędów i/lub uzupełnienia braków, a także opatrzenia ich podpisem. 

12. Przewodniczący oblicza wynik oceny na podstawie kart wypełnionych podczas posiedzenia Rady. 

Rada uznaje operację za zgodną z LSR, jeśli zwykła większość ważnie oddanych głosów (kart ocen) 

została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR.  

13. Przewodniczący ogłasza uzyskany wynik, który uznaje się za decyzję Rady w sprawie oceny operacji 

pod względem spełniania kryteriów zgodności z LSR, odczytując treść uchwały (wzór6). 

14. Uzyskana ocena jest oceną ostateczną, potwierdzoną uchwałą w sprawie wyników oceny zgodności 

operacji z LSR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Przewodniczący sporządza listy zawierające wyniki oceny zgodności operacji z LSR tj. 

1)  listę operacji zgodnych z LSR, (wzór7a) 

2) listę operacji niezgodnych z LSR. (wzór7b) 
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16. Jeżeli w wyniku oceny zgodności operacji z LSR, żadna z ocenionych operacji nie jest zgodna z LSR, 

nie sporządza się listy o której mowa w pkt. 15 ust. 1) 

17. Jeżeli w wyniku oceny zgodności operacji z LSR, żadna z ocenionych operacji nie jest niezgodna                  

z LSR, nie sporządza się listy o której mowa w pkt. 15 ust. 2) 

18. Operacje uznane za zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji LSR. 

 

Procedura oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR 

V. Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR 

1. Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR ma charakter punktowy.  

Opiniujący operację członkowie Rady  wypełniają karty oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów 

wyboru (wzór8a-8ed), przyznając jedynie punkty całościowe. Opiniujący operację członkowie Rady 

nie podejmują decyzji wiążących w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Wiążącą decyzję ws. oceny i wyboru operacji podejmuje Rada. 

2. Przewodniczący Rady lub opiniujący operację członkowie Rady przedstawiają informację                      

o wynikach oceny punktowej kolejnych operacji wraz z uzasadnieniem, rekomendacją i uwagami.  

3. Przewodniczący zarządza dyskusję w sprawie oceny punktowej operacji.  

4. W trakcie dyskusji  opiniujący operację członkowie Rady mogą dokonać korekty błędów w karcie 

oceny operacji oraz uzupełniać braki, opatrując je podpisem. 

5. Wypełnione i podpisane przez opiniujących operację członków Rady karty oceny są przekazywane 

Przewodniczącemu Rady. W przypadku stwierdzenia błędów i/lub braków w sposobie wypełniania 

karty oceny, Przewodniczący wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę, do złożenia wyjaśnień                 

i ewentualnego skorygowania błędów i/lub uzupełnienia braków,   a także opatrzenia ich podpisem.   

6. Opiniujący operację członkowie Rady  przekazują protokolarnie Przewodniczącemu  Rady ocenione 

wnioski o dofinansowanie operacji.(wzór9) 

7. ZACHOWANIE PARYTETU SEKTOROWEGO: W trybie przewidzianym Regulaminem 

organizacyjnym Rady każdorazowo przed głosowaniem weryfikowany jest faktyczny skład Rady                  

na podstawie rejestru interesów, w celu uniknięcia konfliktu interesów i zagwarantowania, że żadna 

grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jeżeli w wyniku analizy, okaże się,                               

że jakakolwiek grupa interesu może przekroczyć 49% praw głosu w głosowaniu dotyczących oceny 

operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR, wówczas w drodze losowania wyłącza 

się taką ilość Członków Rady, która zapewni zachowanie parytetu, o którym mowa powyżej. 

8. Członkowie Rady oceniają operacje głosując nad kolejnymi uchwałami (wzór10) w sprawie wyników 

oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR. Wynikiem oceny operacji jest 

liczba punktów będąca średnią arytmetyczną sumy punktów z dwóch kart ocen, wypełnionych przez 

opiniujących operację członków Rady.  

9. W głosowaniu nie biorą udziału wyłączeni członkowie Rady. Decyzje zapadają zwykłą większością 

głosów.    
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Procedura wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

VI. Wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR  

1. Rada dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. Decyzje Rady o wybraniu lub niewybraniu 

operacji do dofinansowania zapadają w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia, w którym upłynął 

termin składania wniosków o dofinansowanie. 

2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub 

dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty 

wsparcia, LGR Kaszuby wzywa wnioskodawcę ubiegającego się o to wsparcie do złożenia 

niezbędnych wyjaśnień lub dokumentów. 

3. Wezwanie, o którym mowa w pkt. 2, wydłuża termin określony w pkt. 1 o 7 dni. 

4. Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny 

zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez 

zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu 

wywodzi skutki prawne. 

5. ZACHOWANIE PARYTETU SEKTOROWEGO: W trybie przewidzianym Regulaminem 

organizacyjnym Rady każdorazowo przed głosowaniem weryfikowany jest faktyczny skład Rady             

na podstawie rejestru interesów, w celu uniknięcia konfliktu interesów i zagwarantowania, że żadna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ROZBIEŻNYCH OCEN (pkt. od 10 do 12) 

10. W przypadku pojawienia się rozbieżnych ocen w ramach oceny operacji pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru operacji LSR tj. w przypadku braku wymaganej większości głosów „za”                     

w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów 

wyboru operacji LSR, Przewodniczący Rady przekazuje operację do oceny przez wszystkich członków 

Rady obecnych na posiedzeniu (z uwzględnieniem parytetów i przy zastosowaniu wyłączeń 

wynikających z deklaracji bezstronności). W ponownej ocenie nie biorą udziału wyłączeni członkowie 

Rady.  

11. Wypełnione i podpisane przez oceniających karty oceny zgodności operacji z LSR są przekazywane 

Przewodniczącemu Rady. W przypadku stwierdzenia błędów i/lub braków                        w sposobie 

wypełniania karty, Przewodniczący Rady wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę, do złożenia 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania błędów i/lub uzupełnienia braków, a także opatrzenia ich 

podpisem. 

12. Końcową ocenę operacji ustala się jako średnią arytmetyczną sumy punktów z wszystkich ocen. 

Uzyskana ocena jest oceną ostateczną, potwierdzoną uchwałą w sprawie wyników oceny operacji pod 

kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR. (wzór10) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Przewodniczący Rady sporządza listę zawierającą wyniki oceny operacji pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru operacji LSR ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów                      

w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji. (wzór11) 

14. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TAKIEJ SAMEJ LICZBY PUNKTÓW: w przypadku uzyskania 

podczas oceny, jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków                             o 

dofinansowanie operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych decyduje wyrażony procentowo 

wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych wniosków o 

dofinansowanie. W przypadku, gdy % udział kwoty wkładu własnego jest równy w dwóch lub więcej 

wnioskach, zdecyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jeżeli w wyniku analizy, okaże się,                        

że jakakolwiek grupa interesu może przekroczyć 49% praw głosu w głosowaniu dotyczących oceny 

operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR, wówczas w drodze losowania wyłącza 

się taką ilość Członków Rady, która zapewni zachowanie parytetu, o którym mowa powyżej. 

6. Członkowie Rady głosują nad uchwałami w sprawie wyniku wyboru kolejnych operacji                                

do dofinansowania, potwierdzającymi kwotę ustalonego i jednocześnie udzielonego wsparcia. 

(wzór12)  

W poszczególnych głosowaniach nie biorą udziału wyłączeni członkowie Rady. 

7. Za operacje wybrane do dofinansowania uznaje się te, które spełniają łącznie niżej wymienione 

warunki: 

1) są zgodne z LSR,  

2) operacje, których średnia punktów uzyskanych w procedurze oceny punktowej operacji wynosi 

30% i więcej maksymalnej liczby punktów za spełnienie kryteriów wyboru operacji zgodnych            

z odpowiednim celem szczegółowym LSR (tj. podczas oceny operacji pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru operacji LSR). 

8. Za operacje nie wybrane do finansowania uznaje się te, które spełniają co najmniej jeden z niżej 

wymienionych warunków: 

1) operacje niezgodne z LSR, 

2) operacje, które uzyskały mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów w procedurze oceny 

punktowej operacji pod katem kryteriów wyboru operacji LSR (tj. podczas oceny operacji              

pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR). 

9. Przewodniczący Rady sporządza listy zawierające wyniki wyboru operacji do dofinansowania 

(ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów 

wyboru operacji) tj. 

1) listę operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, (wzór13a) 

2) listę operacji niewybranych do dofinansowania (wzór13b), na której znajdują się operacje, które: 

a) nie zostały złożone w miejscu lub terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,  

b) operacje niezgodne z LSR,  

c) operacje, które uzyskały mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów w procedurze oceny 

punktowej operacji pod katem kryteriów wyboru operacji LSR. 

10. Jeżeli w wyniku wyboru operacji do dofinansowania, żadna z ocenionych operacji nie została wybrana 

do dofinansowania, nie sporządza się listy o której mowa w pkt. 6 ust. 1) 

11. Jeżeli w wyniku wyboru operacji do dofinansowania, żadna z ocenionych operacji nie została 

niewybrana do dofinansowania, nie sporządza się listy o której mowa w pkt. 6 ust. 2) 

12. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TAKIEJ SAMEJ LICZBY PUNKTÓW: W przypadku 

uzyskania podczas oceny, jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków                                     

o dofinansowanie operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych decyduje wyrażony procentowo 

wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych wniosków o 

dofinansowanie. W przypadku, gdy % udział kwoty wkładu własnego jest równy w dwóch lub więcej 

wnioskach, zdecyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie. 

13. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGR Kaszuby (Biuro LGR Kaszuby) 

zamieszcza na  stronie internetowej LGR Kaszuby: 

1) listę operacji zgodnych z LSR (o ile została sporządzona) (wzór7a)   
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2) listę operacji niezgodnych z LSR (o ile została sporządzona)  (wzór7b)   

3) listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju                        

LGR Kaszuby, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym                       

w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji (o ile została sporządzona) 

(wzór13a) 

4) listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju                  

LGR Kaszuby (o ile została sporządzona) (wzór13b) 

5) protokół z posiedzenia dotyczącego oceny i wyboru operacji w ramach LSR, uwzględniający 

informację o wyłączeniach członków Rady z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których 

wniosków dotyczy wyłączenie (PODAWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

PROTOKOŁOW Z POSIEDZEŃ RADY DOT. OCENY I WYBORU OPERACJI) 

14. INFORMACJA O WYNIKACH OCENY OPERACJI: W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru 

operacji LGR Kaszuby (Biuro LGR Kaszuby) listownie przekazuje wnioskodawcy pisemną informację 

(podpisana przez Przewodniczącego Rady) o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku 

wyboru operacji, w tym oceny w zakresie spełnienia przez jego operację kryteriów wyboru wraz z 

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku 

pozytywnego wyniku wyboru zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o 

dofinansowanie operacji, do Zarządu Województwa Pomorskiego, operacja mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Informacja zawiera dodatkowo wskazanie 

ustalonej przez LGR Kaszuby kwoty wsparcia, (wzór14a-d) 

15. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA PROTESTU: Jeżeli operacja, w szczególności: 

1) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, 

2) nie uzyskała minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji               

w dniu przekazania wniosków o dofinansowanie operacji, do Zarządu Województwa 

Pomorskiego,  

3) nie mieści się w limicie środków finansowych wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

informacja, o której mowa w pkt. 8 9 zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu. 

16. POUCZENIE O  MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA PROTESTU: Pouczenie, o którym mowa w pkt. 10 

określa (wzór15): 

1) termin do wniesienia protestu (7 dni od dnia otrzymania), 

2) instytucję, do której należy wnieść protest (Zarząd Województwa Pomorskiego), 

3) wymogi formalne do wniesienia protestu. 

17. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGR Kaszuby (Biuro LGR Kaszuby) 

przekazuje Zarządowi Województwa wnioski o dofinansowanie operacji dotyczące wybranych 

operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. 

 

Procedura wniesienia protestu    

VII. Wniesienie protestu (TRYB, WARUNKI i SPOSÓB WNIESIENIA PROTESTU) 

1. Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGR Kaszuby i rozpatrywany przez Zarząd Województwa. 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGR Kaszuby w sprawie wyników 

wyboru operacji. 

2. Protest jest wnoszony w formie pisemnej bezpośrednio do Biura LGR Kaszuby (osobiście bądź 

listownie z zachowaniem 7 dniowego terminu – liczy się data wpływu protestu lub data stempla 

pocztowego i zawiera: 
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1) oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrywania protestu, 

2) oznaczenie wnioskodawcy, 

3) numer sprawy nadany przez LGR Kaszuby tj. numer wniosku o dofinansowanie, 

4) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza                               

lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności 

operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy, 

5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli 

zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania z załączeniem oryginału lub 

kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy, 

7) protest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR zawiera dodatkowo wskazanie, w jakim 

zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnienie 

stanowiska tego podmiotu. 

3. Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie 

może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. 

4. Wniesienie protestu oraz procedura odwoławcza nie wstrzymują dalszego postępowania                               

z wnioskami, dotyczącymi wybranych operacji, w tym przekazywania wniosków przez LGR Kaszuby 

do zarządu województwa i udzielania wsparcia zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z 

udziałem poszczególnych EFSI. 

5. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych wskazanych w pkt. 2 lub 

zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja (LGR Kaszuby lub zarząd województwa) wzywa 

wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, 

licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

6. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie: 

1) oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu; 

2) oznaczenia wnioskodawcy; 

3) numeru sprawy; 

4) podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu 

poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. 

7. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg 

terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na rozpatrzenie 

protestu (termin dla zarządu województwa). Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub 

poprawienia protestu. 

8. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie  lub brak 

pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu. 

VIII. Wycofanie protestu 

1. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez zarząd 

województwa. 

2. Wycofanie protestu następuje przez złożenie w biurze LGR Kaszuby przez wnioskodawcę pisemnego 

oświadczenia o wycofaniu protestu. 

3. W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę LGR Kaszuby: 

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej; 

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do zarządu województwa, jeżeli skierowała protest 

do zarządu województwa. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), zarząd województwa pozostawia protest bez 

rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej. 

5. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. 

6. W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego. 

 

IX.  „Autokontrola” (LGR) 

1. Biuro LGR Kaszuby sporządza rejestr wniesionych protestów (wzór16) i przekazuje je wraz                      

z wnioskami o dofinansowanie operacji do Przewodniczącego Rady. Jednocześnie  LGR Kaszuby 

informuje zarząd województwa o wniesionych protestach niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

2. LGR Kaszuby (Rada LGR Kaszuby) w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki 

dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, i: 

1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji                  

do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście operacji wybranych przez LGR 

Kaszuby w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, 

albo 

2) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do zarządu województwa, 

załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, 

oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu. 

3. W „autokontroli” oraz w ponownym wyborze operacji dokonywanych przez LGR Kaszuby, nie mogą 

brać udziału osoby, które nie zapewniają bezstronności, tj. co do których zastosowano wyłączenia 

zgodnie z przepisami Regulaminu Organizacyjnego Rady.   

 

X. Rozpatrywanie protestu (zarząd województwa) 

1. Zarząd województwa, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji w zakresie 

kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia 

jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania 

protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być 

przedłużony, o czym zarząd województwa informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia 

protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2. Zarząd województwa, informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. 

Informacja ta zawiera w szczególności: 

1) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz                 

z uzasadnieniem, 

2) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

3. W przypadku uwzględnienia protestu zarząd województwa, może: 

1) odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów 

wybranych przez LGR Kaszuby w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując 

o tym wnioskodawcę, albo 

2) przekazać sprawę LGR Kaszuby w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jeżeli 

stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres 

sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu 

sprawy. 
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XI.  Ponowny wybór operacji przez LGD 

1. Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów 

podnoszonych w proteście. 

2. LGR Kaszuby informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i: 

1) w przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji odpowiednio kieruje operację                             

do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście operacji wybranych przez LGR Kaszuby 

w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej; 

2) w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji załącza dodatkowo pouczenie               

o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

 

XII. Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia 

1. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia o prawie i sposobie jego 

wniesienia: 

1) został wniesiony po terminie, 

2) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia, 

3) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub               

w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR 

oraz uzasadnienia, 

o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez LGR Kaszuby, albo przez 

zarząd województwa, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

 

XIII. Skarga (do WSA) 

1. W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia go bez rozpatrzenia, wnioskodawca może 

w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 PPSA1. Skarga jest 

wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni (a w przypadku wniesienia protestu niespełniającego 

wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki – w terminie 14 dni od dnia upływu 

terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek) od dnia otrzymania 

informacji o: 

1) nieuwzględnieniu protestu, 

2) negatywnym ponownym wyborze operacji, 

3) pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, 

wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego               

i podlega wpisowi stałemu. 

2. Kompletna dokumentacja obejmuje: 

1) wniosek o dofinansowanie, 

2) informację o wynikach oceny operacji dokonanej przez LGR Kaszuby, 

3) wniesiony protest, 

4) informację o nieuwzględnieniu protestu, negatywnym ponownym wyborze operacji lub 

pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia 

wraz z ewentualnymi załącznikami i jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci 

uwierzytelnionej kopii. 

                                                 
1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) 
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3. Wniesienie skargi: 

1) nieterminowo, 

2) bez kompletnej dokumentacji, 

3) bez terminowego uiszczenia wpisu stałego, 

powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia, z tym że w przypadku wniesienia skargi bez kompletnej 

dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 

pozostawienia skargi bez rozpatrzenia, a takie wezwanie wstrzymuje bieg terminu na rozpoznanie 

skargi przez sąd. 

4. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi, a w wyniku rozpoznania skargi sąd 

może: 

1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że: 

a) ocena operacji została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało 

istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia 

przez LGR Kaszuby, 

b) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę 

do rozpatrzenia przez zarząd województwa albo LGR Kaszuby, 

2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia, 

3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe. 

 

XIV. Skarga kasacyjna (do NSA) 

1. Skargę kasacyjną, wraz z kompletną dokumentacją, może wnieść bezpośrednio do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego: 

1) wnioskodawca, 

2) zarząd województwa, 

3) LGR Kaszuby – w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia oraz dokonania 

negatywnej ponownej oceny projektu przez LGR Kaszuby. 

2. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, a rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. 

3. Kwestie związane z kompletnością dokumentacji wnoszonej wraz ze skargą kasacyjną, pozostawienia 

tej skargi bez rozpatrzenia oraz wezwań do jej uzupełnienia lub uiszczenia wpisu są takie same jak w 

przypadku skargi do WSA. 

4. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie 

błędne pouczenie lub brak pouczenia o możliwości wniesienia protestu albo skargi. 

5. Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu 

skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę 

wyboru operacji. 

6. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej zostanie 

wyczerpany limit wsparcia, przewidziany w umowie ramowej na realizację danego celu głównego 

LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI: 

1) właściwa instytucja, do której wpłynął protest (SGR albo zarząd województwa), pozostawia go 

bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o 

możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego, 

2) sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena operacji została przeprowadzona w sposób 
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naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

7. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów, jednakże przepis art. 24  

§ 1 pkt 4 Kpa nie ma zastosowania do tych elementów procedury odwoławczej, które realizowane są 

przez LGR Kaszuby. 
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Wzór 1 

REJESTR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI 

 
Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 
Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

 

Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Godzina 

wpływu 

wniosku 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Miejsce 

realizacji 

operacji 

(Gmina) 

Uwagi* 

            

            

 

 

           

*np.: wniosek o dofinansowanie operacji wycofany przez wnioskodawcę 

 

Dyrektor Biura LGR Kaszuby 

……………………….………………. 

                   (podpis)
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(Wzór2) 

 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY LGR KASZUBY, 

 POZWALAJĄCY NA IDENTYFIKACJĘ CHARAKTERU POWIĄZAŃ Z WNIOSKODAWCAMI I POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI  

W RAMACH REALIZOWANEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR KASZUBY,  

PROWADZONY DLA NABORU/ÓW WNIOSKÓW W RAMACH NASTĘPUJĄCEGO/YCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

 

NR I NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA OZNACZENIE NABORU DATA OGŁOSZENIA NABORU 
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Instrukcja wypełniania  

Każdy z Członków Rady LGR Kaszuby biorący udział w ocenie i wyborze wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków zobowiązany jest             

do wypełnienia: 

1. Tabeli pozwalającej na identyfikację sektora oraz grupy interesów jaką dany Członek reprezentuje:  

1) W tabeli wpisane zostały imiona i nazwiska Członków Rady LGR Kaszuby oraz zaznaczony znakiem X sektor/grupa interesów jaką dany 

Członek Rady reprezentuje w Radzie LGR Kaszuby zgodnie z dokumentami przekazanymi podczas wyborów na Członków Rady (Uchwała nr 

69/X/2015 WZC LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015r.). 

2) Dodatkowo, każdy Członek Rady, podczas pierwszego posiedzenia Rady w sprawie wyboru i oceny wniosków w ramach naboru wniosków 

uzupełnia niniejszą tabelę poprzez zaznaczenie sektorów/grup interesów jakie jeszcze reprezentuje.  

3) W przypadku, gdy w wierszu dotyczącym grupy interesu nie znalazła się grupa jaką reprezentuje Członek Rady, należy w kolumnie pn. „Inne 

grupy interesu” określić jakie inne grupy reprezentuje Członek Rady.  

4) Każdy z Członków Rady podpisuje się w ostatniej kolumnie, zobowiązując się jednocześnie do każdorazowego zgłaszania zmian                       

w zadeklarowanych danych. 

Grupa interesów – definicja 

Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych 

więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć 

na realizację tych interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy producentów. 

Każdy z Członków Rady, może spełniać przesłanki przynależności do różnych grup interesów z tytułu: 

1) pełnienia funkcji we władzach,  

2) bycia członkiem podmiotu, 

3) zatrudnienia, 

4) prowadzenia działalności gospodarczej, 

5) bycia rolnikiem/rybakiem. 
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Grupy 

interesu: 

Przesłanki świadczące o przynależności do danej grupy interesu: 

Sektor 

Publiczny 

 

Do sektora publicznego zalicza się gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo – rozwojowe, samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby 

prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 

przedsiębiorców. 

Sektor 

Społeczny 

 

Sektor społeczny tworzą organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty prowadzące Centra 

Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zawodowej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły   

i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, także związki 

zawodowe i organizacje pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy 

obywatelskie (Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.). 

Sektor 

Gospodarczy 

Sektor gospodarczy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne, rolnicy i rybacy. 

Każdy rolnik traktowany jest także jako przedstawiciel sektora gospodarczego. 

 

2. Deklaracji bezstronności: 

1) W deklaracji bezstronności Członek Rady wpisuje swoje imię i nazwisko, a następnie zaznacza znakiem X pole wskazujące czy zachodzą lub 

nie zachodzą okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić wątpliwości co bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o pomoc. 

2) Jeżeli w stosunku do któregokolwiek Wnioskodawcy lub projektu zachodzą okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić wątpliwości 

co bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o pomoc, Członek Rady zobowiązany jest do wymienienia w tabeli wszystkich tych wniosków 

poprzez podanie nadanego znaku sprawy wraz z oznaczeniem jaki charakter mają powiązania z Wnioskodawcami lub poszczególnymi 

projektami. 

3) Członek Rady podpisuje się pod deklaracją bezstronności. 
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3. Tabela pozwalająca na identyfikację sektora oraz grupy interesów jaką dany Członek reprezentuje: 

Lp. 
Imię i Nazwisko Członka 

Rady 

Grupa interesu 
Podpis Członka 

Rady
2
 Sektor 

publiczny 
Sektor 

społeczny 
Sektor 

gospodarczy 
Sektor rybacki 

Inne grupy interesu  
(należy określić jakie) 

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

                                                 
2 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w danych wskazanych w tabeli, Członkowie Rady LGR Kaszuby zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Rady 

(Przewodniczący informuje swojego Zastępcę) oraz zaktualizować ww. dane.  
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(wzór3) 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI  

CZŁONKA RADY LGR KASZUBY W ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW  

 

Na podstawie §7 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Rady LGR Kaszuby,  ja niżej podpisany  ……………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                       (imię i nazwisko) 

deklaruję zachowanie bezstronności w pracach Rady LGR Kaszuby. 

Oświadczam, że w stosunku do Wniosków/ Wnioskodawców złożonych w ramach naboru …………………………. ogłoszonego w dniu ………….: 
 

Lp. 
Nr wniosku  

tj. znak sprawy 

Nie zachodzą 
okoliczności opisane  

w §7 ust. 4 Regulaminu 
Organizacyjnego Rady 

LGR Kaszuby 
(zaznaczyć „X”  

w odpowiednim wierszu) 

Zachodzą okoliczności opisane w §7 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Rady LGR Kaszuby 
(zaznaczyć „X” w odpowiedniej kolumnie i odpowiednim wierszu) 

wnioskodawcą jest: sam 
członek Rady, jego 
małżonek/nka lub 
krewny członka Rady; 
powinowaty do drugiego 
stopnia pokrewieństwa; 
osoba związana z 
członkiem Rady z tytułu 
przysposobienia, opieki 
lub kurateli; osoba, której 
pełnomocnikiem jest 
członek Rady; 
korporacyjna osoba 
prawna, której członkiem 
jest członek Rady; 
przedsiębiorstwo 
powiązane z 
przedsiębiorstwem 
reprezentowanym przez 
członka Rady 

wniosek o 
dofinansowanie operacji 
składany jest przez 
podmiot, którego członek 
Rady jest Delegatem na 
Walne Zebranie LGR 
Kaszuby 

wniosek o 
dofinansowanie operacji 
składany jest przez 
podmiot, w organach 
którego zasiada członek 
Rady 

wniosek o 
dofinansowanie operacji 
składany jest przez 
podmiot lub osobę, z 
którym członka Rady 
łączy stosunek pracy, 
stosunek stałego zlecenia 
lub innej umowy, z którą 
związany jest obowiązek 
określonego regularnego 
świadczenia 

inne przypadki, jeżeli 
uprawdopodobnione jest 
istnienie okoliczności, 
które mogą wywołać 
wątpliwość, co do 
bezstronności członka 
Rady 

        

        

      ………………………………… 

      (Podpis Członka Rady)
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(wzór4) 

 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI 

(PRZEWODNICZĄCY RADY LGR KASZUBY –CZŁONEK RADY LGR KASZUBY) 

 

 

Potwierdzam przyjęcie wniosków o dofinansowanie operacji o następującym numerze 

sprawy: 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

 

Przekazujący:       Przyjmujący:    

Imię i Nazwisko Przewodniczącego Rady:    Imię i Nazwisko Członka Rady:

  

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

podpis:                    podpis: 

…………………………..….                                      .……………………………….. 
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(wzór5a) Przedsięwzięcie 1.3.1 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 1.3 
Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanej z kaszubską tradycją rybacką 
Przedsięwzięcia: 1.3.1 

Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką,  
w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

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

Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków o udzielenie wsparcia, tj. w Biurze LGR Kaszuby w Chmielenie, 
ul. Bukowskiego 2A, w terminie do dnia……termin zakończenia naboru……. 

   

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

Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
Tworzenie/rozwój/wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej  
z działalnością rybacką 

   

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach  brzmi „NIE”, nie podlega dalszej ocenie. 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

1 
Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych 
LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu 
określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego 1.3 
Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej na obszarze LSR, związanej z kaszubską tradycją rybacką 
Przedsięwzięcia 1.3.1 
Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny 
historycznie lub terytorialnie związanej  z działalnością rybacką, w tym 
zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością tj. Liczba osób, które 
skorzystały po realizacji projektu z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

związanej z działalnością rybacką, dostosowanych do wymogów osób 
niepełnosprawnych 

2 
Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i 
Morze 2014-2020 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze 2014-2020: 
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 
akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 

   

3 
 
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na 
terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy,  Chmielno, Sierakowice, 
Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo 

   

4 Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   
Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 1.3 
uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne 
podległe tym jednostkom 

   

5 
Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w 
limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę  
 

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 1.3.1 
Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny 
historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające 
dostęp osobom z niepełnosprawnością  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 
300.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

   

6 
Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla 
przedsięwzięcia   

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 1.3.1 
Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny 
historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające 
dostęp osobom z niepełnosprawnością  
przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a 
w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art.95 ust. 3 
rozporządzenia 508/2014 – w wysokości 85% tych kosztów* 

   

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 

 

*3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować intensywność pomocy publicznej w wysokości między 50 % a 100 % całkowitych 

kwalifikowalnych wydatków gdy: 
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a) operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdziały I, II, lub IV i spełnia ona wszystkie poniższe kryteria: 

(i) jest w interesie zbiorowym; 

(ii) ma zbiorowego beneficjenta; 

(iii) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym. 

b) operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział III, spełnia ona jedno z kryteriów, o których mowa lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iii) niniejszego ustępu, a także 

zapewnia publiczny dostęp do jej wyników. 

 

 

 

(wzór5b) Przedsięwzięcie 3.1.1 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.1 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim 

LGR Kaszuby 
Przedsięwzięcia: 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji  
w łańcuchu dostaw produktów rybactwa 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

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

Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków o udzielenie wsparcia, tj. w Biurze LGR Kaszuby w Chmielenie,  
ul. Bukowskiego 2A, w terminie do dnia……termin zakończenia naboru……. 

   

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

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

1) Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury  

przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność 
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora 

rybołówstwa i akwakultury , lub 

2) Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu 

dostaw obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i 

obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury  

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach  brzmi „NIE”, nie podlega dalszej ocenie. 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

1 
Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, 
poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu 
określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego 3.1 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub 
innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR 
Kaszuby  
Przedsięwzięcia 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR 
Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 
dostaw produktów rybactwa tj.: Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc 
pracy 

   

2 
Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i 
Morze 2014-2020 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze 2014-2020: 
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych 
ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw 
produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury  

   

3 
 
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na 
terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy,  Chmielno, Sierakowice, 
Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo 

   

4 Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 3.1.1 
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)*, przy czym w 
przypadku operacji skierowanych do młodych ludzi wnioskodawcom może być 
osoba, która nie ukończyła 40 lat 
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

5 
Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w 
limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę  
 

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR 
Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 
dostaw produktów rybactwa  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 
300.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

   

6 
Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla 
przedsięwzięcia   

Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR 
Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 
dostaw produktów rybactwa  
przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych 

   

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 

 

* Art. 11. W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana: 

1) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”; 

 

(wzór5c) Przedsięwzięcie 3.2.1 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.2  
Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu 

rozwoju obszaru LGR Kaszuby  

Przedsięwzięcia: 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w 
celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby  
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Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

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

Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków o udzielenie wsparcia, tj. w Biurze LGR Kaszuby w Chmielenie, 
ul. Bukowskiego 2A, w terminie do dnia……termin zakończenia naboru……. 

   

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

Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
Podejmowanie, wykonywanie  lub rozwijanie działalności gospodarczej w celu 
rozwoju obszaru LGR Kaszuby  

   

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach  brzmi „NIE”, nie podlega dalszej ocenie. 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

1 
Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, 
poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu 
określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego 3.2 
Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających 
konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu 
rozwoju obszaru LGR Kaszuby  
Przedsięwzięcia 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 
konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu 
rozwoju obszaru LGR Kaszuby  
tj. Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

   

2 
Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i 
Morze 2014-2020 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze 2014-2020: 
Wspieranie 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 

   

3 
 
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na 
terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy,  Chmielno, Sierakowice, 
Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo 

   

4 Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 3.2 
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)*,  
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

5 
Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w 
limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę  
 

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 
konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu 
rozwoju obszaru LGR_K    
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 
300.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

   

6 
Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla 
przedsięwzięcia   

Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 
konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu 
rozwoju obszaru LGR_K   przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 50% 
kosztów kwalifikowalnych 

   

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 

* Art. 11. W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana: 

1) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”; 

 

 

 

(wzór5d) Przedsięwzięcie 3.3.1 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 

Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.3 
Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej 
Przedsięwzięcia: 3.3.1 
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Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 
niezwiązanych z działalnością rybacką 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

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

Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków o udzielenie wsparcia, tj. w Biurze LGR Kaszuby w Chmielenie, 
ul. Bukowskiego 2A, w terminie do dnia……termin zakończenia naboru……. 

   

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

Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących 
pracę związana z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie miejsc 
pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką  

   

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach  brzmi „NIE”, nie podlega dalszej ocenie. 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

1 
Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, 
poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu 
określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego 3.3 
Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury 
oraz działalności około rybackiej 
Przedsięwzięcia 3.3.1 
Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze 
rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 
niezwiązanych z działalnością rybacką tj.: Liczba utworzonych lub utrzymanych 
miejsc pracy 

   

2 
Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i 
Morze 2014-2020 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze 2014-2020: 
Wspieranie 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 

   

3 
 
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na 
terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy,  Chmielno, Sierakowice, 
Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo 

   

4 Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   
Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 3.3 
uprawniony jest wnioskodawca określony w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca    
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358)*, jeżeli: 
1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR: 
a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym (tj. - Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem organu administracji 
publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa 
śródlądowego, lub 
b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub 
hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o 
rybołówstwie, lub 
c) w zakresie: 
–przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub 
unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, 
lub 
–związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, 
konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności 
połowowej, lub 
2) jest armatorem statku rybackiego: 
a) o polskiej przynależności, 
b) zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich przed 1 stycznia 2010 r., 
c) b) na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie 
zostały zawieszone albo cofnięte, 
d) c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub 
3) uzyskał pomoc z tytułu: 
a) trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 
z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, objętego osią 
priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w PO RYBY 
2007-2013, lub 
b) działania 1.6 „trwałe zaprzestanie działalności połowowej”                       w 
ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 
zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, 
zawartego w PO RYBY 2014-2020 
4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił 
miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy 
użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności 
przez podmioty wymienione w pkt. 1) 2) 
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

5 
Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w 
limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę  
 

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.3.1 
Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze 
rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 
niezwiązanych z działalnością rybacką  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 
300.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

   

6 
Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla 
przedsięwzięcia   

Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.3.1 
Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze 
rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 
niezwiązanych z działalnością rybacką  
przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych 

   

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 

* Art. 11. W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana: 

1) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”; 

** Art. 4. 1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb: 

1) uprawniony jest: 

a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych 

płynących, 

b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”, 

c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb 

 

 (wzór5e) Przedsięwzięcie 4.2.1 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 
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Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 4.2 
Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym 
Przedsięwzięcia: 4.2.1 
Inicjatywy lokalne na rzecz dialogu obywatelskiego i zwiększania udziału lokalnych społeczności, w tym rybaków, w rozwoju lokalnym i zarządzaniu 

zasobami rybołówstwa 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

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

Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków o udzielenie wsparcia, tj. w Biurze LGR Kaszuby w Chmielenie, 
ul. Bukowskiego 2A, w terminie do dnia……termin zakończenia naboru……. 

   

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

Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu 
zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami 

   

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach  brzmi „NIE”, nie podlega dalszej ocenie. 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

1 
Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, 
poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu 
określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego 4.2 
Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę 
społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym 
Przedsięwzięcia 4.2.1 
Inicjatywy lokalne na rzecz dialogu obywatelskiego i zwiększania udziału 
lokalnych społeczności, w tym rybaków, w rozwoju lokalnym i zarządzaniu 
zasobami rybołówstwa tj. Liczba organizacji reprezentujący sektor społeczny 
(fundacja lub stowarzyszenie) współrealizujących z LGR Kaszuby lub 
realizujących  inicjatywy wspierające dialog obywatelski i zwiększające rolę 
społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym 

   

2 
Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i 
Morze 2014-2020 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze 2014-2020: 
Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz 
zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

3 
 
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na 
terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy,  Chmielno, Sierakowice, 
Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo 

   

4 Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 4.2 
Uprawnione są: 
-  podmioty prawa publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego 
dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”*,  
- instytuty badawcze, w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych,  
- uczelnie, w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, oraz  
- organizacje pozarządowe, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz 
rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury 

   

5 
Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w 
limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę  
 

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 4.2.1 
Inicjatywy lokalne na rzecz dialogu obywatelskiego i zwiększania udziału 
lokalnych społeczności, w tym rybaków, w rozwoju lokalnym przyznaje się do 
wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 300.000 zł na 
jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

   

6 
Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla 
przedsięwzięcia   

Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach: 
Przedsięwzięcia 4.2.1 
Inicjatywy lokalne na rzecz dialogu obywatelskiego i zwiększania udziału 
lokalnych społeczności, w tym rybaków, w rozwoju lokalnym i przyznaje się do 
wysokości limitu, który wynosi do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja 
spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w 
wysokości do 85% tych kosztów** 

   

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 

* w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.: 
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16) „podmiot prawa publicznego” oznacza każdy podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 1 pkt 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) i każde 

europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ustanowione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (5), niezależnie od 

tego, czy EUWT jest uznawany za podmiot prawa publicznego czy podmiot prawa prywatnego na podstawie odnośnych krajowych przepisów wykonawczych; 

 

**3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować intensywność pomocy publicznej w wysokości między 50 % a 100 % całkowitych 

kwalifikowalnych wydatków gdy: 

a) operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdziały I, II, lub IV i spełnia ona wszystkie poniższe kryteria: 

(i) jest w interesie zbiorowym; 

(ii) ma zbiorowego beneficjenta; 

(iii) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym. 

b) operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział III, spełnia ona jedno z kryteriów, o których mowa lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iii) niniejszego ustępu, a także 

zapewnia publiczny dostęp do jej wyników. 
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(wzór6) 

 

UCHWAŁA NR ………/ ………/ ……….. 

RADY LGR KASZUBY 

Z DNIA …………………………… 

W SPRAWIE WYNIKU OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGR 

KASZUBY 
 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

 

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Rady LGR Kaszuby, uchwala się, co następuje: 

§1. 

W wyniku przeprowadzonej przez Radę oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią 

Rozwoju LGR Kaszuby, operację: 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

     

 

uznaje się za zgodną z LSR. Operację  przekazuje się do oceny pod kątem spełnienia 

kryteriów wyboru operacji LSR. 

Lub 

uznaje się za niezgodną z LSR.  Operacja nie podlega dalszej ocenie. 

§2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

LGR Kaszuby 

……………………………………. 
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UZASADNIENIE 

 

Operacja spełnia wszystkie kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
LGR Kaszuby.  
 
Lub 
 
Operacja została uznana za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju  LGR Kaszuby ze 
względu na niespełnienie n/w kryterium/ kryteriów: 
………………………………………………. 

……………………………………………….
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(wzór7a) 

 

WYNIKI OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGR KASZUBY 

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR  

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

LP. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Godzina 

wpływu 

wniosku 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Uwagi 

           

           

 

 

          

 

Przewodniczący Rady  

LGR Kaszuby 

 

…………………………………………. 
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(wzór7b) 

WYNIKI OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGR KASZUBY 

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR  

 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

LP. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Godzina 

wpływu 

wniosku 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Uwagi 

           

           

 

 

          

 

Przewodniczący Rady  

LGR Kaszuby 

…………………………………………. 
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(wzór8a) Przedsięwzięcie 1.3.1 

KARTA OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 1.3 
Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanej z kaszubską tradycją rybacką 
Przedsięwzięcia: 1.3.1 

Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w 
tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

1 
Miejsce realizacji 
operacji 

Operacja jest realizowana na terenie miejscowości, której całkowita liczba 
mieszkańców nie przekracza 5 tysięcy osób. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika, na obszarze której miejscowości, 
której całkowita liczba mieszkańców nie przekracza 5 tysięcy osób (≤ 5 tyś. 
osób) jest realizowana operacja, ze wskazaniem nazwy miejscowości i liczby 
mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2014 roku. Jeżeli operacja jest 
realizowana na terenie kilku miejscowości,  to całkowita liczba mieszkańców 
żadnej z tych miejscowości  nie przekracza 5 tysięcy osób -5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

2 

Wpływ operacji na 
zaspokojenie potrzeb 
osób 
niepełnosprawnych 

Powstała, rozwinięta lub wyposażona, w wyniku realizacji operacji , 
infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przeznaczona na użytek publiczny  
jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika w jaki sposób powstała, rozwinięta lub 
wyposażona,  w wyniku realizacji operacji , infrastruktura turystyczna i 
rekreacyjna przeznaczona na użytek publiczny spełnia wymogi osób 
niepełnosprawnych -10 pkt. 

0 lub 10 pkt.   

3 
Komplementarność 
operacji 

Operacja jest powiązana z projektem/projektami zrealizowanymi lub w 
trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu, w taki sposób, 
że ich rezultaty wzmacniają się. 

0 lub 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika w jaki sposób operacja jest powiązana 
z projektem/projektami zrealizowanymi lub w trakcie realizacji lub które 
uzyskały decyzję o finansowaniu, w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają 
się, z opisu wynika też z jakim projektem i w jakim zakresie  - 5pkt. 

4 
Wielofunkcyjność 
infrastruktury 

Powstała, rozwinięta lub wyposażona, w wyniku realizacji operacji , 
infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przeznaczona na użytek publiczny 
charakteryzuje się wielofunkcyjnością. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika w jaki sposób powstała, rozwinięta lub 
wyposażona infrastruktura charakteryzuje się wielofunkcyjnością tj. łączy np. 
funkcje rekreacyjne, edukacyjne, sportowe; z opisu projektu wynika jakie 
łączy funkcje i w jaki sposób -5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

5 

Promocja rozwoju 
lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność (RLKS) 

Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie w promocję idei rozwoju 
lokalnego z udziałem lokalnej społeczności 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W opisie operacji Wnioskodawca jednoznacznie zobowiązuje się  do 
informowania społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, tzn.  promocja projektu realizowana będzie 
zgodnie z wytycznymi dla PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz  zakładać 
będzie informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  -5 
pkt. 

0 lub 5 pkt.   

6 

 

Kompletność 
dokumentacji 

Do wniosku o dofinansowanie operacji załączono wszystkie wymagane dla 
danej operacji załączniki, zgodnie z listą  załączników wskazaną w ogłoszeniu 
o naborze wniosków. 

 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Do złożonego wniosku o dofinansowanie operacji załączono wszystkie 
wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków – 5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

7 
Poziom 
zaangażowania 
środków własnych 

Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny: 
 

od 0 do 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny. Za każdy procent większego niż minimalny 
wkładu własnego wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 5 pkt. 
1 pkt. za 1% większego niż minimalny wkładu własnego ≤1%, 2%> 
2 pkt. za 2% większego niż minimalny wkładu własnego ≤2%, 3%> 
3 pkt. za 3% większego niż minimalny wkładu własnego ≤3%, 4%> 
4 pkt. za 4% większego niż minimalny wkładu własnego ≤4%, 5%> 
5 pkt. za 5%  większego niż minimalny wkładu własnego ≤5% 

  Maksymalna liczba punktów 40  

  Suma przyznanych punktów  
 
 

  
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 

do dofinansowania  30%  x40 pkt =12 pkt. . 
12 

 
 

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 
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 (wzór8b) Przedsięwzięcie 3.1.1 

KARTA OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: 3.1 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim 

LGR Kaszuby 
Przedsięwzięcia: 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w 
łańcuchu dostaw produktów rybactwa 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

1a Wnioskodawca  

Wnioskodawcą jest osoba/podmiot który 
1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR: 
1) a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony 
do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. - Dz. U. z 2015 r., poz. 
652), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego 
uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, 
lub 

0 lub 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie 
chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na 
podstawie przepisów o rybołówstwie, lub 
2) c) w zakresie: 
–przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury 
lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w 
sektorze rybactwa, lub 
–związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności 
produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do 
prowadzenia działalności połowowej, lub 
2) jest armatorem statku rybackiego: 
a) o polskiej przynależności, 
b) zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich przed 1 stycznia 
2010 r., 
c) na który została wydana licencja połowowa i specjalne 
zezwolenie, które nie zostały zawieszone albo cofnięte, 
d) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych 
LSR, lub 
3) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych 
LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania 
działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku 
zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione 
w pkt. 1)  
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie operacji 
lub z informacji zawartych w ogólnodostępnych bazach wynika, że 
Wnioskodawca spełnia jeden z w/w warunków 1) lub 2) lub 3) -5 
pkt. 

1b Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy kobieta 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie operacji 
wynika, że Wnioskodawca jest bezrobotną zarejestrowaną w 
Powiatowym Urzędzie Pracy kobietą (aktualne zaświadczenie z PUP 
o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych tj. wydane nie 
wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
operacji)  -2 pkt. 

0 lub 2 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

Kryterium dotyczy wyłącznie kobiet - osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej 

1c Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie operacji 
wynika, że Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną 
(obowiązujące orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ) -2 pkt. 
Kryterium dotyczy wyłącznie osób fizycznych. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej kryterium jest spełnione, jeżeli wszyscy 
wspólnicy spółki są osobami niepełnosprawnymi – spełniają 
kryterium łącznie. 

0 lub 2 pkt.   

1d Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest osoba do 30 roku życia 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie operacji 
wynika, że Wnioskodawcą jest osoba, która w roku składania 
wniosku skończy nie więcej niż 30 lat. (np. oświadczenie 
wnioskodawcy o spełnianiu kryterium wieku w roku składania 
wniosku o dofinansowanie operacji). W przypadku braku ww. 
dokumentu wiek wnioskodawcy ustalany jest na podstawie numeru 
PESEL wpisanego we wniosku o dofinansowanie -2 pkt. 
Kryterium dotyczy wyłącznie osób fizycznych. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej kryterium jest spełnione, jeżeli wszyscy 
wspólnicy spółki są osobami do 30 roku życia – spełniają kryterium 
łącznie. 

0 lub 2 pkt.   

2 
Liczba planowanych do 
utworzenia w wyniku realizacji 
operacji stałych miejsc pracy 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostanie co najmniej 1  
miejsce pracy  
operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo utworzenie 
co najmniej 1 miejsca pracy, i wynika to z celu realizowanej operacji 
– 2 pkt.  
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 2 
miejsca pracy  
- operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy, lub 

0 lub 2 lub 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

- operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i  dodatkowo 
utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, i wynika to z celu 
realizowanej operacji - 5 pkt. 

3 Innowacyjność operacji 

Operacja jest innowacyjna 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika, że uwzględnia ona 
wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu 
lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 
pracy lub stosunkach z otoczeniem na wszystkich etapach łańcucha 
dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury, zakładające w 
szczególności wykorzystanie wyjątkowych walorów przyrodniczych 
obszaru LGR Kaszuby lub dziedzictwa kulturowego LGR Kaszuby. 
Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, 
proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe 
(lub znacząco udoskonalone) dla firmy -4 pkt. 

0 lub 4 pkt.   

4 
Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania   
nie przekracza 50.000zł (tj. ≤50.000zł) – 5 pkt. 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania  
jest większa niż 50.000zł i nie przekracza 100.000zł  -2 pkt 

0 lub 2 lub 5 pkt.   

5 
Promocja rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność (RLKS) 

Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie w promocję idei rozwoju 
lokalnego z udziałem lokalnej społeczności 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W opisie operacji Wnioskodawca jednoznacznie zobowiązuje się  
do informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, 
tzn.  promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi 
dla PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakładać będzie 
informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka Kaszuby   

0 lub 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

-5 pkt. 

6 
 
Kompletność dokumentacji 

Do wniosku o dofinansowanie operacji załączono wszystkie 
wymagane dla danej operacji załączniki, zgodnie z listą  
załączników wskazaną w ogłoszeniu on naborze wniosków. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Do złożonego wniosku o dofinansowanie operacji załączono 
wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą 
załączników podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków – 5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

7 
Poziom zaangażowania 
środków własnych 

Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny: 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
  
Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny.  Za każdy procent większego niż 
minimalny wkładu własnego wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej 
niż 5 pkt. 
1 pkt. za 1% większego niż minimalny wkładu własnego ≤1%, 2%> 
2 pkt. za 2% większego niż minimalny wkładu własnego ≤2%, 3%> 
3 pkt. za 3% większego niż minimalny wkładu własnego ≤3%, 4%> 
4 pkt. za 4% większego niż minimalny wkładu własnego ≤4%, 5%> 
5 pkt. za 5%  większego niż minimalny wkładu własnego ≤5% 

od 0 do 5 pkt.   

  Maksymalna liczba punktów 40  

  Suma przyznanych punktów  
 
 

  
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru 

operacji do dofinansowania  30%  x40 pkt =12 pkt. . 
12  

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 
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(wzór8c) Przedsięwzięcie 3.2.1 

KARTA OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 

Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.2 
Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu 

rozwoju obszaru LGR Kaszuby 

Przedsięwzięcia: 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w 
celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby  

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

1a Wnioskodawca  

Wnioskodawcą jest osoba/podmiot który 
1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR: 
1) a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako 
uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 
dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. - Dz. U. z 
2015 r., poz. 652), z wyłączeniem organu administracji publicznej 
wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa 
śródlądowego, lub 

0 lub 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie 
chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na 
podstawie przepisów o rybołówstwie, lub 
2) c) w zakresie: 
–przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub 
akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub 
powstałych w sektorze rybactwa, lub 
–związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności 
produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do 
prowadzenia działalności połowowej, lub 
2) jest armatorem statku rybackiego: 
a) o polskiej przynależności, 
b) zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich przed 1 
stycznia 2010 r., 
c) na który została wydana licencja połowowa i specjalne 
zezwolenie, które nie zostały zawieszone albo cofnięte, 
d) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin 
objętych LSR, lub 
3) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych 
LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania 
działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w 
wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty 
wymienione w pkt. 1)  
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji lub z informacji zawartych w ogólnodostępnych bazach 
wynika, że Wnioskodawca spełnia jeden z w/w warunków 1) lub 
2) lub 3) -5 pkt. 

1b Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy kobieta 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji wynika, że Wnioskodawca jest bezrobotną 
zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy kobietą (aktualne 
zaświadczenie z PUP o pozostawaniu w rejestrze osób 
bezrobotnych tj. wydane nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie operacji)  -2 pkt. 

0 lub 2 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

Kryterium dotyczy wyłącznie kobiet - osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej 

1c Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji wynika, że Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną 
(obowiązujące orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ) -2 pkt 
Kryterium dotyczy wyłącznie osób fizycznych. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej kryterium jest spełnione, jeżeli 
wszyscy wspólnicy spółki są osobami niepełnosprawnymi – 
spełniają kryterium łącznie.. 

0 lub 2 pkt.   

1d Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest osoba do 30 roku życia 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji wynika, że Wnioskodawcą jest osoba, która w roku 
składania wniosku skończy nie więcej niż 30 lat (np. oświadczenie 
wnioskodawcy o spełnianiu kryterium wieku w roku składania 
wniosku o dofinansowanie operacji). W przypadku braku ww. 
dokumentu wiek wnioskodawcy ustalany jest na podstawie 
numeru PESEL wpisanego we wniosku o dofinansowanie -2 pkt. 
Kryterium dotyczy wyłącznie osób fizycznych. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej kryterium jest spełnione, jeżeli 
wszyscy wspólnicy spółki są osobami do 30 roku życia – spełniają 
kryterium łącznie. 

0 lub 2 pkt.   

2 
Liczba planowanych do 
utworzenia w wyniku realizacji 
operacji stałych miejsc pracy 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 2 
miejsca pracy 
- operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy, lub 
- operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej                               
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej               
i  dodatkowo utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, i wynika to 
z celu realizowanej operacji – 2 pkt. 
 

0 lub 2 lub 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 3 
miejsca pracy  
- operacja zakłada utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy, lub 
- operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej                             
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej               
i  dodatkowo utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy, i wynika to 
z celu realizowanej operacji – 5 pkt 

3 Czas realizacji inwestycji 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe  jeżeli: 
 
Operacja zostanie zrealizowana w okresie maksymalnie 9 miesięcy 
od dnia udzielenia pomocy  - 2 pkt 
 
Operacja zostanie zrealizowana w okresie maksymalnie 6 miesięcy 
od dnia udzielenia pomocy  - 4 pkt 
 
Z opisu wniosku jednoznacznie wynika, iż operacja zostanie 
zrealizowana w okresie maksymalnie 6 lub 9 miesięcy od dnia 
udzielenia pomocy. 
Za dzień udzielenia pomocy uznaje się datę podpisania umowy o 
dofinansowanie. 

0 lub 2 lub 4 pkt   

3 
Liczba miejsc pracy przed 
rozpoczęciem realizacji 
operacji 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe  jeżeli: 
 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku zatrudnia do 10 
pracowników (tworzy do 10 miejsc pracy) w swoim 
przedsiębiorstwie lub zamierza utworzyć przedsiębiorstwo 
(podjąć działalność gospodarczą) 
 
Wnioskowana planuje podjęcie działalności gospodarczej w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej lub 
zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie maksymalnie 3 
pracowników (tj. ≤3) - 4pkt. 
Wnioskowana zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie maksymalnie 
5 pracowników (tj. <3, 5≥ )- 3pkt. 
Wnioskowana zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie maksymalnie 
7 pracowników  (tj. <5, 7≥ )- 2pkt. 
Wnioskowana zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie maksymalnie 
10 pracowników (tj. <7, 10≥ )- 1pkt. 
 
Kryterium oceniane jest na podstawie danych wskazanych we 
wniosku o dofinansowanie - planowanych wskaźników osiągnięcia 
celu(ów) operacji (Wartość wskaźnika przed realizacją operacji).  

od 1 do 4 pkt   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

4 
Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Wnioskowana kwota dofinansowania   
nie przekracza 50.000zł (tj. ≤50.000zł) – 5 pkt. 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania  
jest większa niż 50.000zł i nie przekracza 100.000zł  
 tj. <50.000zł, 100.000zł ≥ -2 pkt 

0 lub 2 lub 5 pkt.   

5 
Promocja rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność (RLKS) 

Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie w promocję idei 
rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W opisie operacji Wnioskodawca jednoznacznie zobowiązuje się  
do informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, 
tzn.  promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi 
dla PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakładać będzie 
informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka Kaszuby   
-5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

6 
 
Kompletność dokumentacji 

Do wniosku o dofinansowanie operacji załączono wszystkie 
wymagane dla danej operacji załączniki, zgodnie z listą  
załączników wskazaną w ogłoszeniu on naborze wniosków. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Do złożonego wniosku o dofinansowanie operacji załączono 
wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą 
załączników podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków – 5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

7 
Poziom zaangażowania 
środków własnych 

Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny: 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny. Za każdy procent większego niż 
minimalny wkładu własnego wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie 
więcej niż 5 pkt. 

od 0 do 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

1 pkt. za 1% większego niż minimalny wkładu własnego ≤1%, 2%> 
2 pkt. za 2% większego niż minimalny wkładu własnego ≤2%, 3%> 
3 pkt. za 3% większego niż minimalny wkładu własnego ≤3%, 4%> 
4 pkt. za 4% większego niż minimalny wkładu własnego ≤4%, 5%> 
5 pkt. za 5%  większego niż minimalny wkładu własnego ≤5% 

  Maksymalna liczba punktów 40  

  Suma przyznanych punktów  
 
 

  
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji do dofinansowania  30%  x40 pkt =12 pkt. . 

12  

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 

 

 

 

 

(wzór8d) Przedsięwzięcie 3.3.1 

KARTA OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.3 

Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej 
Przedsięwzięcia: 3.3.1 
Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 
niezwiązanych z działalnością rybacką 
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Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

1a Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji wynika, że Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną 
(obowiązujące orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ) -2 pkt. 
Kryterium dotyczy wyłącznie osób fizycznych. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej kryterium jest spełnione, jeżeli 
wszyscy wspólnicy spółki są osobami niepełnosprawnymi – 
spełniają kryterium łącznie. 

0 lub 2 pkt.   

1b Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest osoba do 30 roku życia 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji wynika, że Wnioskodawcą jest osoba, która w roku 
składania wniosku skończy nie więcej niż 30 lat (np. oświadczenie 
wnioskodawcy o spełnianiu kryterium wieku w roku składania 
wniosku o dofinansowanie operacji). W przypadku braku ww. 
dokumentu wiek wnioskodawcy ustalany jest na podstawie 
numeru PESEL wpisanego we wniosku o dofinansowanie -2 pkt. 
Kryterium dotyczy wyłącznie osób fizycznych. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej kryterium jest spełnione, jeżeli 
wszyscy wspólnicy spółki są osobami do 30 roku życia – spełniają 
kryterium łącznie. 

0 lub 2 pkt.   

2 
Liczba planowanych do 
utworzenia w wyniku realizacji 
operacji stałych miejsc pracy 

W wyniku realizacji operacji utworzone zostanie co najmniej 1 
miejsce pracy 
operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej                               
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 
albo utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, i wynika to z celu 
realizowanej operacji - 3pkt 
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 2 
miejsca pracy: 
- operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy, lub 
- operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej                             

0 lub 3 lub 6 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej               
i  dodatkowo utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, i wynika to 
z celu realizowanej operacji - 6pkt 

3 
Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Wnioskowana kwota dofinansowania   
nie przekracza 50.000zł (tj. ≤50.000zł) – 5 pkt. 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania  
jest większa niż 50.000zł i nie przekracza 100.000zł  
 tj. <50.000zł, 100.000zł ≥ -2 pkt 

0 lub 2 lub 5 pkt.   

4 
Promocja rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność (RLKS) 

Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie w promocję idei 
rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W opisie operacji Wnioskodawca jednoznacznie zobowiązuje się  
do informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, 
tzn.  promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi 
dla PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakładać będzie 
informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka Kaszuby   
-5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

5 
 
Kompletność dokumentacji 

Do wniosku o dofinansowanie operacji załączono wszystkie 
wymagane dla danej operacji załączniki, zgodnie z listą  
załączników wskazaną w ogłoszeniu on naborze wniosków. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Do złożonego wniosku o dofinansowanie operacji załączono 
wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą 
załączników podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków – 5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

6 
Poziom zaangażowania 
środków własnych 

Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny: 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 

od 0 do 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

przedsięwzięcia wkład Własny. Za każdy procent większego niż 
minimalny wkładu własnego wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie 
więcej niż 5 pkt. 
1 pkt. za 1% większego niż minimalny wkładu własnego ≤1%, 2%> 
2 pkt. za 2% większego niż minimalny wkładu własnego ≤2%, 3%> 
3 pkt. za 3% większego niż minimalny wkładu własnego ≤3%, 4%> 
4 pkt. za 4% większego niż minimalny wkładu własnego ≤4%, 5%> 
5 pkt. za 5%  większego niż minimalny wkładu własnego ≤5% 

  Maksymalna liczba punktów 30  

  Suma przyznanych punktów  
 
 

  
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji do dofinansowania  30%  x30 pkt =9 pkt. . 
9   

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 

 

 

 

 

 

(wzór8e) Przedsięwzięcie 4.2.1 

KARTA OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 

Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 4.2 
Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym 
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Przedsięwzięcia: 4.2.1 
Inicjatywy lokalne na rzecz dialogu obywatelskiego i zwiększania udziału lokalnych społeczności, w tym rybaków, w rozwoju lokalnym i zarządzaniu 
zasobami rybołówstwa 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

1 Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest podmiot reprezentujący sektor społeczny: 
organizacja pozarządowa: fundacja lub stowarzyszenie,  
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji wynika, że wnioskodawcą jest  organizacja pozarządowa, 
fundacja lub stowarzyszenie (aktualny wpis do KRS) - 3 pkt. 

0 lub 3 pkt.   

 Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest podmiot reprezentujący sektor społeczny 
(organizacja pozarządowa: fundacja lub stowarzyszenie), wśród 
którego celów statutowych jest:  
Ochrona środowiska 
Promocja wędkarstwa 
Edukacja ekologiczna 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji wynika, że wnioskodawcą jest  organizacja pozarządowa, 
wśród której celów statutowych jest: ochrona środowiska, 
promocja wędkarstwa, edukacja ekologiczna (np. statut lub 
aktualny wypis z KRS lub wydruk z KRS- online) -2 pkt 

0 lub 2 pkt.   

 Doświadczenie Wnioskodawcy 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji Projektów na 
rzecz rozwoju dialogu, współpracy, aktywizacji mieszkańców 
obszaru LGR Kaszuby. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika, że wnioskodawca przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji zrealizował, na 
obszarze LGR Kaszuby, co najmniej jeden projekt, którego celem 
był rozwój dialogu i/lub współpracy i/lub aktywizacja 
mieszkańców oraz jaki był cel projektu, wartość projektu ogółem, 

0 lub 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

adresaci Projektu oraz źródło finansowania. -5 pkt 

 Miejsce realizacji operacji 

Operacja jest realizowana na terenie miejscowości, której 
całkowita liczba mieszkańców nie przekracza 5 tysięcy osób. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika, na obszarze której 
miejscowości, której całkowita liczba mieszkańców nie przekracza 
5 tysięcy osób (≤ 5 tyś. osób) jest realizowana operacja, ze 
wskazaniem nazwy miejscowości i liczby mieszkańców wg. stanu 
na dzień 31.12.2014 roku. Jeżeli operacja jest realizowana na 
terenie kilku miejscowości,  to całkowita liczba mieszkańców 
żadnej z tych miejscowości  nie przekracza 5 tysięcy osób – 5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

2 

Operacja zakłada objęcie 
wsparciem osób z grup 
defaworyzowanych 
 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika , że operacja zakłada 
zaangażowanie w 100% osób z grup defaworyzowanych  tj. 
osób niepełnosprawnych i/lub 
bezrobotnych kobiet i/lub 
osób młodych, do 30 r.ż.  
oraz przedstawicieli sektora rybackiego – 5pkt. 
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika, że  operacja zakłada 
zaangażowanie w 50% osób z grup defaworyzowanych tj. 
osób niepełnosprawnych i/lub 
bezrobotnych kobiet i/lub 
osób młodych, do 30 r. ż. 
oraz przedstawicieli sektora rybackiego -3 pkt. 

0 lub 3 lub 5 pkt.   

3 
Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Wnioskowana kwota dofinansowania   
nie przekracza 30.000zł (tj. ≤30.000zł) – 5 pkt. 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania  
jest większa niż 30.000zł i nie przekracza 50.000zł  
 tj. <30.000zł, 50.000zł ≥ -3 pkt 

0 lub 3 lub 5 pkt.   
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

5 
Promocja rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność (RLKS) 

Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie w promocję idei 
rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W opisie operacji Wnioskodawca jednoznacznie zobowiązuje się  
do informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, 
tzn.  promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi 
dla PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakładać będzie 
informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka Kaszuby   
-5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

6 
 
Kompletność dokumentacji 

Do wniosku o dofinansowanie operacji załączono wszystkie 
wymagane dla danej operacji załączniki, zgodnie z listą  
załączników wskazaną w ogłoszeniu on naborze wniosków. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Do złożonego wniosku o dofinansowanie operacji załączono 
wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą 
załączników podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków – 5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

7 
Poziom zaangażowania 
środków własnych 

Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny: 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny. 
Za każdy procent większego niż minimalny wkładu własnego 
wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 5 pkt. 
1 pkt. za 1% większego niż minimalny wkładu własnego ≤1%, 2%> 
2 pkt. za 2% większego niż minimalny wkładu własnego ≤2%, 3%> 
3 pkt. za 3% większego niż minimalny wkładu własnego ≤3%, 4%> 
4 pkt. za 4% większego niż minimalny wkładu własnego ≤4%, 5%> 
5 pkt. za 5% większego niż minimalny wkładu własnego ≤5% 

od 0 do 5 pkt.   

  Maksymalna liczba punktów 40  
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L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

  Suma przyznanych punktów  
 
 

  
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji do dofinansowania  30%  x40 pkt =12 pkt. . 

12  

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 
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(wzór9) 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI 

(CZŁONEK RADY LGR KASZUBY  - PRZEWODNICZĄCY RADY LGR KASZUBY 

PO ZAKOŃCZENIU OCENY OPERACJI) 

 

 

Potwierdzam odbiór wniosków o dofinansowanie operacji o następującym numerze sprawy: 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

 

Przekazujący:       Przyjmujący:    

Imię i Nazwisko Członka Rady:                                   Imię i Nazwisko Przewodniczącego Rady  

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

podpis:                    podpis: 

……………………………………                                    .……………………………….. 
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(wzór10) 

 

UCHWAŁA NR ………/ ………/ ……….. 

RADY LGR KASZUBY 

Z DNIA …………………………… 

W SPRAWIE WYNIKÓW OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

 

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Rady LGR Kaszuby, uchwala się, co następuje: 

§1. 

W wyniku przeprowadzonej przez Radę oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju operacja: 

Numer 

sprawy 

Imię i 

Nazwisko / 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

     

     

 

uzyskała ……. punktów.  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady  

LGR Kaszuby 

 

…………………………………………. 
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UZASADNIENIE 
 
 
 
Operacja podczas oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR uzyskała ocenę 
punktową wynikającą ze średniej liczby punktów w poszczególnych kryteriach: 
 
Kryterium 1 („…”): …... pkt. 
Kryterium 2 („…”): …...pkt. 
……… 
Kryterium n („…”): …...pkt. 
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(wzór11) 

WYNIKI OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR KASZUBY 

 

Lista zawierającą wyniki oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR  

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

LP. 
Numer 

sprawy 

Imię i 

Nazwisko / 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

narastająco 

Miejsce 

realizacji 

operacji 

(Gmina) 

Liczba 

przyznanych 

punktów   

Uwagi 

            

            

            

            

            

 

 

Przewodniczący Rady  

LGR Kaszuby 

 

…………………………………………. 
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(wzór12) 

 

 

UCHWAŁA NR ………/ ………/ ……….. 

RADY LGR KASZUBY 

Z DNIA …………………………… 

W SPRAWIE WYNIKU WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR LGR KASZUBY 

 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

 

Na podstawie Regulaminu Rady LGR Kaszuby uchwala się, co następuje: 
 

§1 
Operację: 
 

Numer 

sprawy 

Imię i 

Nazwisko / 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

Wnioskowana  

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 

      

      

 
uznaje się za wybraną/niewybraną* do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGR 
Kaszuby.  
 
 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Przewodniczący Rady  

LGR Kaszuby 

 

…………………………………………. 
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UZASADNIENIE 
 
Operacja spełnia wszystkie kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju                     
LGR Kaszuby.  
Operacja podczas oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR uzyskała ocenę 
punktową, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, wynikającą ze średniej liczby punktów                 
w poszczególnych kryteriach: 
 
Kryterium 1 („…”): …... pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
Kryterium 2 („…”): …...pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
……… 
Kryterium n („…”): …...pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
 
Przyznana kwota dofinansowania (ustalona kwota wsparcia) jest równa wnioskowanej kwocie 
dofinansowania. 
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(wzór13a) 

WYNIKI OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR KASZUBY 

LISTA OPERACJI WYBRANYCH 

do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby 

ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków finansowych wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

Maksymalna intensywność pomocy dla Celu i Przedsięwzięcia: ………….. 

LP. 
Numer 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

(ustalona kwota 

wsparcia) 

Wnioskowana 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

narastająco 

Miejsce 

realizacji 

operacji 

(Gmina) 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Czy operacja 

mieści się w 

ramach 

limitu 

dostępnych 

środków 

(TAK/NIE) 

            

            

Przewodniczący Rady  

LGR Kaszuby 

…………………………………………. 

INFORMACJA: W przypadku uzyskania podczas oceny, jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków o dofinansowanie operacji, o kolejności na liście 

operacji ocenionych decyduje wyrażony procentowo wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych wniosków o dofinansowanie. W 

przypadku, gdy % udział kwoty wkładu własnego jest równy w dwóch lub więcej wnioskach, zdecyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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 (wzór13b) 

WYNIKI OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR KASZUBY 

 

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH  

do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

LP. 
Numer 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

narastająco 

Miejsce 

realizacji 

operacji 

(Gmina) 

Liczba 

przyznanych 

punktów   

Uwagi* 

            

            

            

*np.: 
Operacja niezgodna z LSR 

Operacja, która uzyskała mniej niż 40% 30% maksymalnej liczby punktów w procedurze oceny punktowej operacji pod katem kryteriów wyboru operacji LSR 

Przewodniczący Rady  

LGR Kaszuby 

…………………………………………. 
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(wzór14a) 
 

L.dz.LGR………/……….                                                                                                                 Chmielno, 
….……………. 
 

 
Adresat. 
………………………………………… 
………………………………………… 

 

Nr sprawy: …………………………………………. 
 

Szanowna/y Pani/Panie, 
w imieniu Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonej oceny 

wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru wniosków: 
 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 
 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 
 

Operacja: 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko / 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł operacji 

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 

      

 
uznana została za  zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby, w wyniku oceny pod kątem spełnienia 
kryteriów wyboru operacji LSR uzyskała ……..punktów,  uznana została za wybraną do dofinansowania w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby i na dzień przekazania wniosków o dofinansowanie operacji 
do Zarządu Województwa Pomorskiego, operacja mieści się w limicie środków finansowych wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze wniosków. 
 

UZASADNIENIE: 
Operacja spełnia wszystkie kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby. 
Operacja podczas oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR uzyskała ocenę punktową 
wskazaną w piśmie, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
Przyznana kwota dofinansowania (ustalona kwota wsparcia) jest równa wnioskowanej kwocie dofinansowania 
 

Wynik oceny zatwierdzony został decyzją Rady LGR Kaszuby, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady. 
W przypadku uzyskania podczas oceny, jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków o 

dofinansowanie operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych decyduje wyrażony procentowo wyższy 

udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych wniosków o dofinansowanie. W 

przypadku, gdy % udział kwoty wkładu własnego jest równy w dwóch lub więcej wnioskach, zdecyduje 

kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Z poważaniem 

………………………… 

Przewodniczący Rady LGR Kaszuby 
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(wzór14b) 

 
L.dz.LGR……/….                                                                                                  Chmielno, ….……………. 
 

 
Adresat 
………………………………………… 
………………………………………… 

Nr sprawy: …………… 
 
Szanowna/y Pani/Panie, 
w imieniu Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonej oceny 

wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru wniosków: 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

Operacja: 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko / 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł operacji 

Kwota 

dofinansowania 

      

 
uznana została za  zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby, w wyniku oceny pod kątem spełnienia 
kryteriów wyboru operacji LSR uzyskała ……..punktów,  uznana została za wybraną do dofinansowania w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby, ale na dzień przekazania wniosków o dofinansowanie 
operacji do Zarządu Województwa Pomorskiego, operacja nie mieści się w limicie środków finansowych 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 
 
UZASADNIENIE: 
Operacja spełnia wszystkie kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby. 
Operacja podczas oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR uzyskała ocenę punktową 
wskazaną w piśmie, wynikającą z średniej liczby punktów w poszczególnych kryteriach: 
 
Kryterium 1: …... pkt. 
Kryterium 2: …...pkt. 
……… 
Kryterium n: …...pkt. 
 
Kryterium 1 („…”): …... pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
Kryterium 2 („…”): …...pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
……… 
Kryterium n („…”): …...pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
 
Przyznana kwota dofinansowania (ustalona kwota wsparcia) jest równa wnioskowanej kwocie dofinansowania. 
 
Wynik oceny zatwierdzony został decyzją Rady LGR Kaszuby, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady. 
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W przypadku uzyskania podczas oceny, jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków o 

dofinansowanie operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych decyduje wyrażony procentowo wyższy 

udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych wniosków o dofinansowanie. W 

przypadku, gdy % udział kwoty wkładu własnego jest równy w dwóch lub więcej wnioskach, zdecyduje 

kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 
 

Z poważaniem 
………………………… 
Przewodniczący Rady LGR Kaszuby 

POUCZENIE: 
………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wzór14c) 
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L.dz.LGR………/……….                                                                                                                 Chmielno, ….……………. 
 

 
Adresat. 
…………………………………………………… 

 
Nr sprawy: …………………………………………. 
 
Szanowna/y Pani/Panie, 
w imieniu Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonej 

oceny wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru wniosków: 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

Operacja: 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko / 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł operacji 

Ustalona kwota 

dofinansowania 

      

 
uznana została za  zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby, w wyniku oceny pod kątem 
spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR uzyskała ……..punktów i uznana została za niewybraną do 
dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby. 
 
UZASADNIENIE: 
Operacja spełnia wszystkie kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGR 
Kaszuby. Operacja podczas oceny pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR uzyskała ocenę 
punktową wskazaną w piśmie, wynikającą z średniej liczby punktów w poszczególnych kryteriach: 
 
Kryterium 1: …... pkt. 
Kryterium 2: …...pkt. 
……… 
Kryterium n: …...pkt. 
Kryterium 1 („…”): …... pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
Kryterium 2 („…”): …...pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
……… 
Kryterium n („…”): …...pkt. 
Uzasadnienie punktacji: 
 
Ustalona kwota dofinansowania (ustalona kwota wsparcia) jest równa wnioskowanej kwocie 
dofinansowania. 
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Uzyskana liczb punktów jest mniejsza niż minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 
Wynik oceny zatwierdzony został decyzją Rady LGR Kaszuby, w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady. 
 

 

Z poważaniem 

………………………… 

Przewodniczący Rady LGR Kaszuby 

POUCZENIE: 
………………….. 
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(wzór14d) 

 
L.dz.LGR………/……….                                                                                                                 Chmielno, ….……………. 
 

 
Adresat. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
Nr sprawy: …………………………………………. 
 
Szanowna/y Pani/Panie, 
w imieniu Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonej 

oceny wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru wniosków: 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 

Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

Operacja: 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko / 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł operacji 

Kwota 

dofinansowania 

      

 
uznana została za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGR Kaszuby. 
 
UZASADNIENIE: 
Operacja została uznana za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju  LGR Kaszuby ze względu na 
niespełnienie n/w kryterium/ kryteriów: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
Wynik oceny zatwierdzony został decyzją Rady LGR Kaszuby, w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady. 
 
 

Z poważaniem 

………………………… 

Przewodniczący Rady LGR Kaszuby 

POUCZENIE: 
………………….. 
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(wzór15) 

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA PROTESTU 

 
POUCZENIE: 
 
Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378), w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji realizowanych 
przez podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, dotyczące wybranych operacji wraz 
z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. 
 
Zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378), jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 
35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa udziela wsparcia zgodnie z 
przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI, do limitu środków 
wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 
lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 
 
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 
(Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od: 

1) negatywnej oceny zgodności z LSR 
2) nieuzyskania przez operację  minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji  
3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja w dniu przekazania wniosków o dofinansowanie 

operacji, do Zarządu Województwa Pomorskiego, nie mieści się w limicie środków finansowych 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 
Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGR Kaszuby i rozpatrywany przez Zarząd Województwa. 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGR Kaszuby w sprawie wyników 
wyboru operacji. 
 
Protest jest wnoszony w formie pisemnej bezpośrednio do Biura LGR Kaszuby (osobiście bądź 
listownie z zachowaniem 7 dniowego terminu – liczy się data wpływu protestu lub data stempla 
pocztowego) i zawiera: 

1) oznaczenie Zarządu Województwa właściwego do rozpatrywania protestu, 
2) oznaczenie wnioskodawcy, 
3) numer sprawy nadany przez LGR Kaszuby, 
4) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza lub 

wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności 
operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy, 

5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli 
zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania z załączeniem oryginału lub 
kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania 
wnioskodawcy, 

7) protest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR zawiera dodatkowo wskazanie, w jakim 
zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnienie 
stanowiska tego podmiotu.  

 
Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie 
może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. 



(Wzór 16) 

REJESTR PROTESTÓW 

 
Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 
Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 

 

Lp. 

Data 

wpływu 

protestu 

Godzina 

wpływu 

wniosku 

protestu 

Nr 

sprawy 

Imię i Nazwisko 

/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Adres 

Wnioskodawcy 

NIP 

Wnioskodawcy / 

Nr 

indentyfikacyjny 

Tytuł 

operacji 
Uwagi 

         

         

 

 

        

 

 

 

Dyrektor Biura LGR Kaszuby 

……………………….………………. 

                   (podpis)



 


