KARTA MERYTORYCZNA PROJEKTU (4.1.2)
Karta merytoryczna projektu - Wzór 2
1. Wzmocnienie konkurencyjności
ci i utrzymanie atrakcyjno
atrakcyjności obszarów
zaleŜnych od rybactwa

x

Operacja w zakresie:
Wnioskodawca określa,
la, w jakim zakresie składa
projekt, wstawiającc w odpowiedniej kratce znak
"X"

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
cych pracę
prac związaną z sektorem rybactwa
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
3. Podnoszenie wartości
ci produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczno
społeczności
zamieszkującej obszary zaleŜne od rybactwa
4. Ochrona środowiska
rodowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zaleŜnych
zale
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
atrakcyjnoś lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
kl
Ŝywiołowej

(Imię i nazwisko/nazwa, adres)

Wnioskodawca:

Załączniki 1:
Tytuł operacji:
(wg wniosku)
Wnioskowany poziom dofinansowania (%):
(wg wniosku)
Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN):
(wg wniosku)
-................

Określenie celów szczegółowych
LSROR, w które wpisuje się projekt:

-................
-................
-.................

INFORMACJE DOTYCZĄCE
CE ZGODNOŚCI
ZGODNOŚCI PROJEKTU Z KRYTERIAMI WYBORU STOWARZYSZENIA LGR OBRA - WARTA

Opis:
Czy podczas realizacji operacji wykorzystywane
będą obiekty i /lub sprzęt naleŜący
cy do gospodarstwa
rybackiego wnioskodawcy bezpośrednio związane
ązane z
prowadzoną gospodarką rybacką ?

Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami

Opis:….
Czy projekt zakłada stosowanie rozwiązań
ązań
innowacyjnych?

Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami

Nie zakłada/Tak- w skali regionu/kraju?
Załączniki 3

Organizacja PoŜytku Publicznego
KRS:0000334677
NIP: 5961712141
REGON: 080359428

Adres siedziby:
ul. StraŜacka 1
66-330 Pszczew

Biuro Pszczew (woj.
(
lubuskie)
Adres:
ul. Rynek 4
66-330 Pszczew

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 95 761 7086
Fax: 95 715 4857

Biuro Sieraków (woj. wielkopolskie)
Adres:
ul. Wroniecka 25
64-410 Sieraków

„PrzekaŜ 1% podatku na wsparcie Rybackich Inicjatyw Społecznych
– wskaŜ w zeznaniu PIT nr KRS 0000334677”
0000334677

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 781 632 885
Fax: ---

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycję w zrównowaŜone rybołówstwo.

Karta merytoryczna projektu - Wzór 2
Czy projekt zakłada stworzenie nowych
miejsc pracy (na podstawie umowy o pracę)?
pracę

Opis:....

Nie zakłada /

Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami

TAK - 1 miejsce / 2 i więcej

Opis:....
Proszę opisać doświadczenie
wiadczenie lub kwalifikacje
Projektodawcy w dziedzinie objętej
tej projektem

Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami
Załączniki 5

Opis:
Czy wykazany potencjał Wnioskodawcy
gwarantuje powodzenie realizacji projektu?

Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami
Załączniki 6

Opis:....
Czy projekt zakłada stosowanie rozwiązań
ązań
słuŜących ochronie środowiska?
rodowiska? Jakich? W
jaki sposób?

Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami
Załączniki 7

Opis:....
Czy projekt słuŜyy rozwojowi turystyki na
obszarze objętym LSROR?

Czy projekt zakłada stosowanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
(uzasadnionych z punktu widzenia operacji)?
Czy i w jaki sposób projekt zakłada
(uzasadnione z punktu widzenia operacji)
wykorzystanie/pielęgnowanie tradycji
rybackich na obszarze objętym LSROR
(opisanych w Rozdziale II, pkt 2.9 LSROR)?
LSROR)

Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami
Opis:
Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami
Opis:
Uwaga: Max 1000 znaków ze spacjami

Lista załączników:
Lp.

Organizacja PoŜytku Publicznego
KRS:0000334677
NIP: 5961712141
REGON: 080359428

Liczba (szt.)
załączników/dokumentów

Okre
Określenie
załącznika

Adres siedziby:
ul. StraŜacka 1
66-330 Pszczew

Biuro Pszczew (woj.
(
lubuskie)
Adres:
ul. Rynek 4
66-330 Pszczew

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 95 761 7086
Fax: 95 715 4857

Biuro Sieraków (woj. wielkopolskie)
Adres:
ul. Wroniecka 25
64-410 Sieraków

„PrzekaŜ 1% podatku na wsparcie Rybackich Inicjatyw Społecznych
– wskaŜ w zeznaniu PIT nr KRS 0000334677”
0000334677

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 781 632 885
Fax: ---

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycję w zrównowaŜone rybołówstwo.

1

Załączniki 1 - dokumenty potwierdzające
potwierdzają spełnianie przez Wnioskodawcę warunków, o
których mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia
ądzenia

2

Załączniki 2 - uchwała zebrania wiejskiego, deklaracja poparcia dla przedsięwzięcia,
przedsi
wyciąg
bankowy z konta potwierdzający
cy zabezpieczenie środków własnych na realizację (wkład
własny), itp.

3

Załączniki 3 - kserokopie dokumentów potwierdzających
potwierdzaj
stosowanie rozwiązań
innowacyjnych (certyfikaty, opinie, patenty, itp.)

4

Załączniki 5- kserokopie dokumentów potwierdzających
potwierdzaj
kwalifikacje, doświadczenie
Wnioskodawcy - świadectwa ukończenia
ńczenia szkół, kursów, szkole
szkoleń, itp., referencje,
zaświadczenia, informacje o zrealizowanych projektach ze środków pomocowych krajowych i
UE

5

Załączniki 6 - promesa udzielenia kredytu na realizację
realizacj projektu, oświadczenie o
zabezpieczeniu środków
rodków własnych Wnioskodawcy na realizacj
realizację projektu, oświadczenie o
liczbie zatrudnionych pracowników, oświadczenie
o
o planowanym zatrudnieniu pracowników
na potrzeby realizacji
zacji projektu lub oświadczenie
oś
o prawie do dysponowania nieruchomością

6

Załączniki 7 - opinie, zaświadczenia,
wiadczenia, decyzje organów odpowiedzialnych za przestrzeganie
prawa ochrony środowiska
rodowiska lub ochrony przyrody w zakresie wpływu projektu na środowisko
(opinia RDOŚ,, Zespołu Parków Krajobrazowych danego województwa, decyzje
środowiskowe, raportyy oddziaływania na środowisko, opinie organizacji ekologicznych
działających na obszarze objętym
tym LSROR, itp.)

Suma załączników
zał

OŚWIADCZENIA
WIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
Oświadczam, Ŝe:
1. Znane mi są zasady wyboru operacji do realizacji w ramach LSROR,
2. Informacje zawarte w Karcie Merytorycznej Projektu są
s prawdziwe, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie i jego
załącznikami
cznikami oraz zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są
s skutki składania fałszywych ooświadczeń
wynikające
ce z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
karneg

........................................................................
Miejscowość, data

Organizacja PoŜytku Publicznego
KRS:0000334677
NIP: 5961712141
REGON: 080359428

Adres siedziby:
ul. StraŜacka 1
66-330 Pszczew

.....................................................................................
Czytelny podpis Wnioskodawcy

Biuro Pszczew (woj.
(
lubuskie)
Adres:
ul. Rynek 4
66-330 Pszczew

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 95 761 7086
Fax: 95 715 4857

Biuro Sieraków (woj. wielkopolskie)
Adres:
ul. Wroniecka 25
64-410 Sieraków

„PrzekaŜ 1% podatku na wsparcie Rybackich Inicjatyw Społecznych
– wskaŜ w zeznaniu PIT nr KRS 0000334677”
0000334677

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 781 632 885
Fax: ---

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycję w zrównowaŜone rybołówstwo.

