
Opis operacji dla działania: 
„Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i 

propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury” 

(wraz z instrukcją jego wypełniania) 
 

1 Wnioskodawca 

1.1 
Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

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

1.2 
Adres 

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

1.3 

   Sektor, kto rego przedstawicielem jest Wnioskodawca: 

1) Sektor publiczny  

2) Sektor społeczny  

3) Sektor gospodarczy  

     Do sektora gospodarczego zalicza się ro wniez  osoby prowadzące działalnos c  wytwo rczą w rolnictwie. 

Należy podkreślić wybraną odpowiedź. 

2 
Tytuł operacji 

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

3 Miejsce realizacji operacji  
Należy podać wszystkie miejscowości,  na terenie których operacja będzie realizowana. 

3.1 

Gmina: ……………………………….………….                                                Gmina: ……………………………….…………. 

Miejscowos c :                                                                                             Miejscowos c : 

1) …………………………………………………….                                              1) ……………………………………………………. 

2) …………………………………………………….                                              2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………….                                              3) ……………………………………………………. 

4 Rodzaj operacji 

4.1 

Należy określić rodzaj operacji będący przedmiotem wniosku: 
 
Cel ogólny 1 Wspieranie zróżnicowanego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności 
powiązanej z rybactwem 
Cel szczegółowy 1.2 Wzrost jakości produktów i usług, innowacyjności oraz rozwój  dziedzictwa 

kulturowego w szczególności w rybactwie 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury 

powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) 

poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw. 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu 
usprawnienie lub  modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury 
 

Należy podkreślić wybrany rodzaj operacji. Istnieje możliwość podkreślenia więcej niż jednego możliwego 
do wsparcia rodzaju operacji. 

4.2 
Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem LSR i możliwym do wsparcia rodzajem operacji:  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  



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

5 Wpływ operacji na wskaźniki określone w LSROR 

5.1. 

 
Należy określić, czy  operacja będąca przedmiotem wniosku przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 
jednego wskaźnika produktu lub rezultatu określonego w LSR: 
 
Wskaźniki realizacji celu ogólnego 1 
 
Wskaźniki produktu: 
Przedsięwzięcie 1.2.1 Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na 
terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój 
łańcucha dostaw.  

 Liczba publikacji, kampanii 
 Udział w targach 
 Liczba wyposażonych przedsiębiorstw w sprzęt ułatwiający/zapewniający możliwość rozwoju 

łańcucha dostaw produktów rybackich 
 Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 

 
Przedsięwzięcie 1.2.2 Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie 
lub  modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury  

 
 Liczba przedsiębiorstw z usprawnioną lub zmodernizowaną produkcją 

 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba uczestników działań informacyjnych i promocyjnych   
 Liczba uczestników imprez, wydarzeń związanych z promocja i kulturą   
 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)   
 Liczba utrzymanych miejsc pracy      

 
Należy podkreślić wybraną odpowiedź. Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

5.2 

Uzasadnienie wpływu operacji na wskaźniki określone w LSR: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

6. Skrócony opis operacji (Spójność wniosku o dofinansowanie) 

6.1. 

Należy opisać wszystkie działania, jakie przewiduje projekt i sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem 
planowanych kosztów poszczególnych zadań w ramach planowanej do realizacji  operacji. 
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................…  
……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................…   



7 Poziom przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie  

7.1 

Określ czy: 
1) Operacja jest przygotowana do realizacji  
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
- operację, która posiada kosztorys inwestorski oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub 
prawomocne zgłoszenie robót budowlanych, o których mowa w przepisach prawa budowlanego - w 
przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji oraz która posiada oferty dokumentujące planowane 
koszty operacji – po 2 oferty na każdą pozycję kosztową wpisaną w zestawienie rzeczowo-finansowe 
2) Operacja nie jest przygotowana do realizacji   
 
Należy podkreślić wybraną odpowiedź.  
W przypadku nie dołączenia przez Wnioskodawcę wymaganych w punkcie 1 dokumentów, operacja nie 
będzie traktowana przez RLGDPB jako przygotowana do realizacji. 

7.2 

Należy wymienić, jakie dokumenty zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie potwierdzające 
poziom przygotowania operacji do realizacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................. ...............…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

8 Koszt realizacji operacji 

8.1 Całkowity koszt operacji: 
……………………………….…. zł 

8.2 
Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 
……………………………………zł, tj. 100 % 

8.3.  Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania: 
……………………………………zł tj. ……………% 

8.4 Wysokość wkładu własnego ( w kosztach kwalifikowalnych): 
……………………………………zł, tj. …………...% 

9. Efekty operacji 

10.1 

Operacja prowadzi do następujących efektów: 
1. Utworzenie lub utrzymanie 1 miejsca pracy 
2. Utworzenie lub utrzymanie co najmniej 2  miejsc pracy 
3. Operacja nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w punktach 1-2 
 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi). 

11. Zaspakajanie potrzeb osób z grupy defaworyzowanej  

11.1 

1) Operacja zakłada zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej ( kobieta 50+) 

2)  Operacja nie zakłada zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej ( kobieta 50+) 

 

Należy podkreślić właściwą odpowiedź. 

12 Znaczenie operacji dla rozwoju sektora rybactwa 

12.1 

Wnioskowana operacja: 
1. a)- przewiduje promocję zastosowanych w łańcuchu dostaw (rozumianej jako działalność związana z 
produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury) innowacji 
produktowych/ marketingowych/ organizacyjnych , lub 
b)- operacja jest powiązana lub wykorzystuje potencjał produkcyjny sektora rybackiego (w tym zasoby, 
tradycje, doświadczenia) , lub  



c)- operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb hodowanych lub wyławianych na obszarze 
RLGD PB, poprzez organizację imprez, kampanii, wystaw lub wydawania publikacji  lub udział w targach 
o tematyce rybackiej i akwakultury 
2) Nie spełnia  warunków wymienionych w punkcie 1. 
 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź 

10.2 

Opis i uzasadnienie znaczenia operacji dla rozwoju sektora rybactwa: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
..................................................................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………......................................................................
..................................................................................................................................................................................................… 

13 Innowacyjność operacji 

13.1 

 

1) Operacja jest innowacyjna 

2) Operacja nie jest innowacyjna 

 

Należy podkreślić właściwą odpowiedź 
 
Za operację innowacyjną uważa się operację wg następującej definicji:    

„Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacji w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13.2 

Uzasadnienie innowacyjności operacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…     

14 Inne uwagi mogące mieć wpływ na ocenę operacji. 

14.1 

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

 

Oświadczam, iż wszystkie dane i informacje zawarte w załączniku pn. Opis operacji dla działania 

„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie 

uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich” są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane będą przez Rybacką Lokalną Grupę 

Działania  „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsku 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, a także przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, 

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją działań Programu „Rybactwo i Morze ” na lata 

2014-2020. Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i przetwarzania moich 

danych osobowych. 

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

             Data                                                                                                                                 Podpis Wnioskodawcy 



Opis operacji dla działania: 
„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”  
(wraz z instrukcją jego wypełniania) 

 

1 Wnioskodawca 

1.1 
Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

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

1.2 
Adres 

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

1.3 

   Sektor, kto rego przedstawicielem jest Wnioskodawca: 

1) Sektor publiczny  

2) Sektor społeczny  

3) Sektor gospodarczy  

     Do sektora gospodarczego zalicza się ro wniez  osoby prowadzące działalnos c  wytwo rczą w rolnictwie. 

Należy podkreślić wybraną odpowiedź. 

2 
Tytuł operacji 

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

3 Miejsce realizacji operacji  
Należy podać wszystkie miejscowości,  na terenie których operacja będzie realizowana. 

3.1 

Gmina: ……………………………….………….                                                Gmina: ……………………………….…………. 

Miejscowos c :                                                                                             Miejscowos c : 

1) …………………………………………………….                                              1) ……………………………………………………. 

2) …………………………………………………….                                              2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………….                                              3) ……………………………………………………. 

4 Rodzaj operacji 

4.1 

Należy określić rodzaj operacji będący przedmiotem wniosku: 
 
Cel ogólny 1 Wspieranie zróżnicowanego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności 
powiązanej z rybactwem 
Cel szczegółowy 1.1 Różnicowanie działalności w ramach rybactwa i poza nim 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD  

Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów 
gospodarczych   

 
Należy podkreślić wybrany rodzaj operacji. Istnieje możliwość podkreślenia więcej niż jednego możliwego 
do wsparcia rodzaju operacji. 

4.2 

Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem LSR i możliwym do wsparcia rodzajem operacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  



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

5 Wpływ operacji na wskaźniki określone w LSROR 

5.1. 

 
Należy określić, czy  operacja będąca przedmiotem wniosku przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 
jednego wskaźnika produktu lub rezultatu określonego w LSR: 
 
Wskaźniki realizacji celu ogólnego 1 
 
Wskaźniki produktu: 
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów 
gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD:  

 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 
 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

 
Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów 
gospodarczych  

 Liczba przebranżowionych podmiotów gospodarczych 
 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba uczestników projektów dot. wymiany doświadczeń i współpracy w sektorze rybackim 
 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) 
 Liczba utrzymanych miejsc pracy 

    
 
Należy podkreślić wybraną odpowiedź. Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

5.2 

Uzasadnienie wpływu operacji na wskaźniki określone w LSR: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

6. Skrócony opis operacji (Spójność wniosku o dofinansowanie) 

6.1. 

Należy opisać wszystkie działania, jakie przewiduje projekt i sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem 
planowanych kosztów poszczególnych zadań w ramach planowanej do realizacji  operacji. 
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................…  
……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………..................................................  

7 Poziom przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie  



7.1 

Określ czy: 
1) Operacja jest przygotowana do realizacji  
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
- operację, która posiada kosztorys inwestorski oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub 
prawomocne zgłoszenie robót budowlanych, o których mowa w przepisach prawa budowlanego - w 
przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji oraz która posiada oferty dokumentujące planowane 
koszty operacji – po 2 oferty na każdą pozycję kosztową wpisaną w zestawienie rzeczowo-finansowe 
2) Operacja nie jest przygotowana do realizacji   
 
Należy podkreślić wybraną odpowiedź.  
W przypadku nie dołączenia przez Wnioskodawcę wymaganych w punkcie 1 dokumentów, operacja nie 
będzie traktowana przez RLGDPB jako przygotowana do realizacji. 

7.2 

Należy wymienić, jakie dokumenty zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie potwierdzające 
poziom przygotowania operacji do realizacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………...................................... ..........…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

8 Koszt realizacji operacji 

8.1 Całkowity koszt operacji: 
……………………………….…. zł 

8.2 
Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 
……………………………………zł, tj. 100 % 

8.3.  Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania: 
……………………………………zł tj. ……………% 

8.4 Wysokość wkładu własnego ( w kosztach kwalifikowalnych): 
……………………………………zł, tj. …………...% 

9. Efekty operacji 

10.1 

Operacja prowadzi do następujących efektów: 
1. Utworzenie 1 miejsca pracy (z wyłączeniem samozatrudnienia)  
2. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego  
3. Utworzenie co najmniej 2 nowych miejsc pracy (wliczając w to podjęcie działalności gospodarczej  we 
własnym  imieniu w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej)– 
4. Operacja nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w punktach 1-3 
 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi). 

11. Zaspakajanie potrzeb osób z grupy defaworyzowanej  

11.1 

1) Operacja zakłada zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej ( kobieta 50+) 

2)  Operacja nie zakłada zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej ( kobieta 50+) 

 

Należy podkreślić właściwą odpowiedź. 

12 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia lub zmiana kwalifikacji przez 
przedstawiciela sektora rybackiego 

12.1 

Wnioskowana operacja: 
1) Przyczynia się różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia lub zmiany kwalifikacji w 
kierunku nie związanym z podstawową działalnością rybacką a wnioskodawcą jest przedstawiciel 
sektora rybackiego   
2) Nie spełnia  warunków wymienionych w punkcie 1. 
 



Należy podkreślić właściwą odpowiedź 

10.2 

Opis i uzasadnienie różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia lub zmiany kwalifikacji 
przez przedstawiciela sektora rybackiego: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
..................................................................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………......................................................................
..................................................................................................................................................................................................… 

13 Innowacyjność operacji 

13.1 

 

1) Operacja jest innowacyjna 

2) Operacja nie jest innowacyjna 

 

Należy podkreślić właściwą odpowiedź 
 
Za operację innowacyjną uważa się operację wg następującej definicji:    

„Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacji w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13.2 

Uzasadnienie innowacyjności operacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…     

14 Inne uwagi mogące mieć wpływ na ocenę operacji. 

14.1 

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

 

Oświadczam, iż wszystkie dane i informacje zawarte w załączniku pn. Opis operacji dla działania 

„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie 

uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich” są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane będą przez Rybacką Lokalną Grupę 

Działania  „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsku 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, a także przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, 

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją działań Programu „Rybactwo i Morze ” na lata 

2014-2020. Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i przetwarzania moich 

danych osobowych. 

 

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

             Data                                                                                                                                 Podpis Wnioskodawcy 

 



Opis operacji dla działania: 
„Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu” 
(wraz z instrukcją jego wypełniania) 

 

1 Wnioskodawca 

1.1 
Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

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

1.2 
Adres 

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

1.3 

   Sektor, kto rego przedstawicielem jest Wnioskodawca: 

1) Sektor publiczny  

2) Sektor społeczny  

3) Sektor gospodarczy  

     Do sektora gospodarczego zalicza się ro wniez  osoby prowadzące działalnos c  wytwo rczą w rolnictwie. 

Należy podkreślić wybraną odpowiedź. 

2 
Tytuł operacji 

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

3 Miejsce realizacji operacji  
Należy podać wszystkie miejscowości,  na terenie których operacja będzie realizowana. 

3.1 

Gmina: ……………………………….………….                                                Gmina: ……………………………….…………. 

Miejscowos c :                                                                                             Miejscowos c : 

1) …………………………………………………….                                              1) ……………………………………………………. 

2) …………………………………………………….                                              2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………….                                              3) ……………………………………………………. 

4 Rodzaj operacji 

4.1 

Należy określić rodzaj operacji będący przedmiotem wniosku: 
 
Cel ogólny 2 Zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie RLGD PB oraz wsparcie działań 
prośrodowiskowych        
Cel szczegółowy 2.1 Ochrona, poprawa i odnowa stanu środowiska  przyrodniczego, w tym operacje na 

rzecz łagodzenia zmian klimatu 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego 

elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu 

lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, 

tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów o 

odnawialnych źródłach energii 

Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój świadomości ekologicznej 
 

Należy podkreślić wybrany rodzaj operacji. Istnieje możliwość podkreślenia więcej niż jednego możliwego 
do wsparcia rodzaju operacji. 

4.2 Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem LSR i możliwym do wsparcia rodzajem operacji:  



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

5 Wpływ operacji na wskaźniki określone w LSROR 

5.1. 

 
Należy określić, czy  operacja będąca przedmiotem wniosku przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 
jednego wskaźnika produktu lub rezultatu określonego w LSR: 
 
Wskaźniki realizacji celu ogólnego 2 
 
Wskaźniki produktu: 
Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w 
tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub podejmowanie 
działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie 
instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii 

 Liczba zakupionego sprzętu do przeciwdziałania kłusownictwu 
 Liczba projektów dot. pozostałego obszaru-ochrony, poprawy środowiska i jego elementów 

 
Przedsięwzięcie 2.1.2  Rozwój świadomości ekologicznej  

 Liczba akcji rozwijających świadomość ekologiczną  
 

Wskaźniki rezultatu: 
 Liczba uczestników akcji dot. świadomości ekologicznej   
 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców   

 
Wskaźniki oddziaływania: 

 Wzrost liczby osób dobrze oceniających stan środowiska na terenie RLGD PB  
 Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar RLGD PB   
 Wzrost liczby mieszkańców oceniających dobrze stan infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej 

powiązanej z rybactwem, turystycznej i rekreacyjnej     
    

Należy podkreślić wybraną odpowiedź. Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

5.2 

Uzasadnienie wpływu operacji na wskaźniki określone w LSR: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…   

6. Skrócony opis operacji (Spójność wniosku o dofinansowanie) 

6.1. 

Należy opisać wszystkie działania, jakie przewiduje projekt i sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem 
planowanych kosztów poszczególnych zadań w ramach planowanej do realizacji  operacji. 
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................…  
……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................… 
 



7 Poziom przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie  

7.1 

Określ czy: 
1) Operacja jest przygotowana do realizacji  
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
- operację, która posiada kosztorys inwestorski oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub 
prawomocne zgłoszenie robót budowlanych, o których mowa w przepisach prawa budowlanego - w 
przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji oraz która posiada oferty dokumentujące planowane 
koszty operacji – po 2 oferty na każdą pozycję kosztową wpisaną w zestawienie rzeczowo-finansowe 
2) Operacja nie jest przygotowana do realizacji   
 
Należy podkreślić wybraną odpowiedź.  
W przypadku nie dołączenia przez Wnioskodawcę wymaganych w punkcie 1 dokumentów, operacja nie 
będzie traktowana przez RLGDPB jako przygotowana do realizacji. 

7.2 

Należy wymienić, jakie dokumenty zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie potwierdzające  
poziom przygotowania operacji do realizacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

8 Koszt realizacji operacji 

8.1 Całkowity koszt operacji: 
……………………………….…. zł 

8.2 
Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 
……………………………………zł, tj. 100 % 

8.3.  Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania: 
……………………………………zł tj. ……………% 

8.4 Wysokość wkładu własnego ( w kosztach kwalifikowalnych): 
……………………………………zł, tj. …………...% 

9. Preferowane typy projektów  

9.1. 

Określ czy cel i zakres operacji dotyczy: 
1) restytucji cennych przyrodniczo i gospodarczo gatunków, rekultywacji zbiorników wodnych,  
renaturyzacji, biomanipulacji, walki z kłusownictwem, udrażnianie barier hydrotechnicznych, działania 
na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym  
2) operacja nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w punkcie 1, ale jest powiązana z innymi 
działaniami możliwymi do wsparcia 
 
Należy podkreślić wybraną odpowiedź. Możliwe jest zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi. 

9.2. 

Uzasadnienie zgodności operacji z preferowanym typem projektu: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

10. Realizacja operacji na obszarze chronionym 

10.1 
1. Operacja jest  realizowana na terenie obszaru NATURA 2000, Parku Krajobrazowego, chronionego 
krajobrazu ( znajdującego się na obszarze działania RLGD PB) 
4. Operacja nie jest realizowana na terenie obszaru NATURA 2000, Parku Krajobrazowego, chronionego 



krajobrazu ( znajdującego się na obszarze działania RLGD PB) 
 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź. 

10.2 

Uzasadnienie realizacji operacji na obszarze chronionym: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

11. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez działania edukacyjno-promocyjne 

11.1 

1. Operacja przyczyni się do podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez szkolenia, warsztaty, 
spotkania itp.  
2. Operacja przyczyni się do podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez infrastrukturę 
informacyjną (tablice itp.)   
 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi). 

11.2 

Uzasadnienie kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez działania edukacyjno-promocyjne: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

12. Zaspakajanie potrzeb osób z grupy defaworyzowanej  

12.1 

1) Operacja skierowana jest do osób z grupy defaworyzowanej lub przewiduje zatrudnienie osoby z tej 

grupy; 

2)  Operacja nie jest skierowana do osób z grupy defaworyzowanej lub nie przewiduje zatrudnienie 

osoby z tej grupy 

 

Należy podkreślić właściwą odpowiedź. 

12.2 

Uzasadnienie zaspakajania potrzeb osób z grupy defaworyzowanej: 

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

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

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

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

13 Znaczenie operacji dla rozwoju sektora rybactwa 

13.1 

Wnioskowana operacja: 
1. a)- przewiduje promocję zastosowanych w łańcuchu dostaw (rozumianej jako działalność związana z 
produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury) innowacji 
produktowych/ marketingowych/ organizacyjnych , lub 
b)- operacja jest powiązana lub wykorzystuje potencjał produkcyjny sektora rybackiego (w tym zasoby, 
tradycje, doświadczenia) , lub  
c)- operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb hodowanych lub wyławianych na obszarze 
RLGD PB, poprzez organizację imprez, kampanii, wystaw lub wydawania publikacji  lub udział w targach 
o tematyce rybackiej i akwakultury 
2) Nie spełnia  warunków wymienionych w punkcie 1. 



 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź 

13.2 

Opis i uzasadnienie znaczenia operacji dla rozwoju sektora rybactwa: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
..................................................................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………......................................................................
..................................................................................................................................................................................................… 

14 Inne uwagi mogące mieć wpływ na ocenę operacji. 

14.1 

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

 

Oświadczam, iż wszystkie dane i informacje zawarte w załączniku pn. Opis operacji dla działania 

„Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 

działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu” są zgodne ze stanem faktycznym. 

Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane będą przez Rybacką Lokalną Grupę 

Działania  „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsku 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, a także przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, 

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją działań  Programu „Rybactwo i Morze ” na lata 

2014-2020. Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i przetwarzania moich 

danych osobowych. 

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

             Data                                                                                                                                 Podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis operacji dla działania: 
„Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i 

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

(wraz z instrukcją jego wypełniania) 
 

1 Wnioskodawca 

1.1 
Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

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

1.2 
Adres 

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

1.3 

   Sektor, kto rego przedstawicielem jest Wnioskodawca: 

1) Sektor publiczny  

2) Sektor społeczny  

     Należy podkreślić wybraną odpowiedź. 

2 
Tytuł operacji 

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

3 Miejsce realizacji operacji  
Należy podać wszystkie miejscowości,  na terenie których operacja będzie realizowana. 

3.1 

Gmina: ……………………………….………….                                                Gmina: ……………………………….…………. 

Miejscowos c :                                                                                             Miejscowos c : 

1) …………………………………………………….                                              1) ……………………………………………………. 

2) …………………………………………………….                                              2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………….                                              3) ……………………………………………………. 

 

Gmina……………………………….………….                                                Gmina: ……………………………….…………. 

Miejscowos c :                                                                                          Miejscowos c : 

1) …………………………………………………….                                          1) ……………………………………………………. 

2) …………………………………………………….                                          2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………….                                          3) …………………………………………………….                                                    

4 Rodzaj operacji 

4.1 

Należy określić rodzaj operacji będący przedmiotem wniosku: 
 
Cel ogólny 1 Wspieranie zróżnicowanego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności 
powiązanej z rybactwem 
Cel szczegółowy I.2 Wzrost jakości produktów i usług, innowacyjności oraz rozwój  dziedzictwa 

kulturowego w szczególności w rybactwie 

Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD 
 

Cel ogólny 2 Zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie RLGD PB oraz wsparcie działań 
prośrodowiskowych        
Cel szczegółowy II.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej  oraz rekreacyjnej i kulturalnej 

powiązanej z rybactwem lub wodą         



Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w 

powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i  rozwój infrastruktury towarzyszącej 

wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością 

rybacką. 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów 

rekreacyjnych,  kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich  

(likwidacja barier architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów 

Należy podkreślić wybrany rodzaj operacji. Istnieje możliwość podkreślenia więcej niż jednego możliwego 
do wsparcia rodzaju operacji. 

4.2 

Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem LSR i możliwym do wsparcia rodzajem operacji:  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

5 Wpływ operacji na wskaźniki określone w LSROR 

5.1. 

 
Należy określić, czy  operacja będąca przedmiotem wniosku przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 
jednego wskaźnika produktu lub rezultatu określonego w LSR: 
 
Wskaźniki realizacji celu ogólnego 1 
 
Wskaźniki produktu: 
Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD 

 Liczba zastosowanych metod wspierania dziedzictwa kulturowego 
 Liczba wydarzeń promujących tradycję akwakultury 

 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba uczestników działań informacyjnych i promocyjnych   
 Liczba uczestników imprez, wydarzeń związanych z promocja i kulturą   
 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)   
 Liczba utrzymanych miejsc pracy  

 
Wskaźniki oddziaływania: 

 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze RLGD PB   
 Spadek bezrobocia  

  
 
Wskaźniki realizacji celu ogólnego 2 
 
Wskaźniki produktu: 
Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i 

harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i  rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom 

komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką. 

 Liczba rozbudowanych, zmodernizowanych szlaków turystycznych 
 Liczba rozbudowanych, zmodernizowanych ścieżek edukacyjnych 
 Liczba wspartych projektów dot. infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym 

 
Przedsięwzięcie 2.2.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych,  
kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich  (likwidacja barier 
architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów 



 Liczba wybudowanych, rozbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych obiektów 
kulturalnych i rekreacyjnych 

 Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia 
otrzymanego w ramach realizacji strategii 

 Liczba wyposażonych obiektów kulturalnych i rekreacyjnych 
 Liczba obiektów kulturalnych i rekreacyjnych z ułatwionym dostępem dzięki środkom z RLGD 

PB 
 
Wskaźniki rezultatu: 

 Poprawa oceny atrakcyjności turystycznej obszaru RLGD PB   
 Wzrost liczby turystów   
 Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty  

  
Wskaźniki oddziaływania: 

 Wzrost liczby osób dobrze oceniających stan środowiska na terenie RLGD PB  
 Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar RLGD PB   
 Wzrost liczby mieszkańców oceniających dobrze stan infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej 

powiązanej z rybactwem, turystycznej i rekreacyjnej     
    

Należy podkreślić wybraną odpowiedź. Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

5.2 

Uzasadnienie wpływu operacji na wskaźniki określone w LSR: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

6. Skrócony opis operacji (Spójność wniosku o dofinansowanie) 

6.1. 

Należy opisać wszystkie działania, jakie przewiduje projekt i sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem 
planowanych kosztów poszczególnych zadań w ramach planowanej do realizacji  operacji. 
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................…  
……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…   

7 Poziom przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie  

7.1 

Określ czy: 
1) Operacja jest przygotowana do realizacji  
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
- operację, która posiada kosztorys inwestorski oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub 
prawomocne zgłoszenie robót budowlanych, o których mowa w przepisach prawa budowlanego - w 
przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji oraz która posiada oferty dokumentujące planowane 
koszty operacji – po 2 oferty na każdą pozycję kosztową wpisaną w zestawienie rzeczowo-finansowe 
2) Operacja nie jest przygotowana do realizacji   
 
Należy podkreślić wybraną odpowiedź.  
W przypadku nie dołączenia przez Wnioskodawcę wymaganych w punkcie 1 dokumentów, operacja nie 
będzie traktowana przez RLGDPB jako przygotowana do realizacji. 



7.2 

Należy wymienić, jakie dokumenty zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie potwierdzające  
poziom przygotowania operacji do realizacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
 

8 Koszt realizacji operacji 

8.1 Całkowity koszt operacji: 
……………………………….…. zł 

8.2 
Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 
……………………………………zł, tj. 100 % 

8.3.  Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania: 
……………………………………zł tj. ……………% 

8.4 Wysokość wkładu własnego ( w kosztach kwalifikowalnych): 
……………………………………zł, tj. …………...% 

9. Komplementarność wniosku  

9.1. 

Określ czy: 
1) Operacja jest powiązana z 2 innymi projektami realizowanymi na obszarze RLGD PB 
2) Operacja jest powiązana z 1 innym projektem realizowanym na obszarze RLGD PB 
 
Należy podkreślić wybraną odpowiedź. Możliwe jest zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi. 

9.2. 

Uzasadnienie komplementarności wniosku (należy określić z jakim projektem wniosek jest 
komplementarny i w jaki sposób) : 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

10. Operacja jest oparta o lokalne zasoby 

10.1 

1. Operacja jest  oparta o lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub historyczne 
2. Operacja nie spełnia warunków określonych w pkt.1 
 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź. 

10.2 

Uzasadnienie czy operacja jest oparta o lokalne zasoby: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

11. Wpływ na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców 

11.1 

1. Operacja przyczyni się do promowania i przekazania do społeczeństwa wiedzy o rybackim 

dziedzictwie lokalnym poprzez: 

- organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych związanych z promocją rybackiego 

dziedzictwa kulturowego lub kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów związanych z 



działalnością rybacką  lub akwakulturą, lub 

- odbudowę, renowację, konserwację, remont obiektów historycznych lub zabytkowych i  obiektów 

dziedzictwa kulturowego powiązanych z rybactwem, lub 

- budowę, rozbudowę lub modernizację szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych lub infrastruktury 

towarzyszącej szlakom wodnym; 

2. Operacja nie spełnia  warunków wymienionych w punkcie 1. 
 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź. 

11.2 

Uzasadnienie wpływu operacji na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................… 

12. Zaspakajanie potrzeb osób z grupy defaworyzowanej  

12.1 

1) Operacja skierowana jest na zaspakajanie potrzeb osób z grupy defaworyzowanej lub przewiduje 

zatrudnienie osoby z tej grupy; 

2)  Operacja nie jest skierowana na zaspakajanie potrzeb  osób z grupy defaworyzowanej lub nie 

przewiduje zatrudnienie osoby z tej grupy 

 

Należy podkreślić właściwą odpowiedź. 

12.2 

Uzasadnienie wpływu operacji na zaspakajanie potrzeb osób z grupy defaworyzowanej: 

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

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

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

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

13 Znaczenie operacji dla rozwoju sektora rybactwa 

13.1 

Wnioskowana operacja: 
1. a)- przewiduje promocję zastosowanych w łańcuchu dostaw (rozumianej jako działalność związana z 
produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury) innowacji 
produktowych/ marketingowych/ organizacyjnych , lub 
b)- operacja jest powiązana lub wykorzystuje potencjał produkcyjny sektora rybackiego (w tym zasoby, 
tradycje, doświadczenia) , lub  
c)- operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb hodowanych lub wyławianych na obszarze 
RLGD PB, poprzez organizację imprez, kampanii, wystaw lub wydawania publikacji  lub udział w targach 
o tematyce rybackiej i akwakultury 
2) Nie spełnia  warunków wymienionych w punkcie 1. 
 
Należy podkreślić właściwą odpowiedź 

13.2 

Opis i uzasadnienie znaczenia operacji dla rozwoju sektora rybactwa: 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………................................................…  
………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
..................................................................................................................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………......................................................................
..................................................................................................................................................................................................… 

14 Inne uwagi mogące mieć wpływ na ocenę operacji. 



14.1 

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

 

Oświadczam, iż wszystkie dane i informacje zawarte w załączniku pn. Opis operacji dla działania 

„Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 

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

kulturowego” są zgodne ze stanem faktycznym. 

Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane będą przez Rybacką Lokalną Grupę 

Działania  „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsku 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, a także przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, 

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją działań Programu „Rybactwo i Morze ” na lata 

2014-2020. Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i przetwarzania moich 

danych osobowych. 

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

Data                                                                                                                                          Podpis Wnioskodawcy 


