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WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU, 

 UMOŻLIWIAJĄCYCH DOKONANIE OCENY I WYBORU OPERACJI PRZEZ LGR „7 RYB”. 

 

Dokumentami, wymaganymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które należy 

dołączyć do wniosku w celu umożliwienia dokonania oceny i wyboru operacji przez LGR  

„7 Ryb” są : 

a) dla operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa  

  - wypełniona „Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na wzmocnieniu 

konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” 

           - załączniki niezbędne do realizacji danej operacji znajdujące się w punkcie IX wniosku    

o dofinansowanie pn.  „Informacja o załącznikach”. 

 

           - wypełnione oświadczenia o zgodności z LSROR operacji polegających na wzmocnieniu 

konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:  

-Oświadczenie nr 1 Miejsce realizowania operacji 

-Oświadczenie nr 2 Złożone dokumenty wymagane przez LGR „7 Ryb” 

-Oświadczenie nr 3 Zrealizowanie celów szczegółowych LSROR 

-Oświadczenie nr 4 Zgodność operacji z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem 

 

- wypełnione oświadczenia o zgodności operacji z kryteriami wyboru  operacji polegających na 

wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:  

 

-Oświadczenie nr 1.1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSROR 

-Oświadczenie nr 1.2. Realizacja wskaźników LSROR 

-Oświadczenie nr 1.3. Racjonalność i adekwatność kosztów 

-Oświadczenie nr 1.4. Posiadanie statusu rybackości 

-Oświadczenie nr 1.5. Innowacyjny charakter operacji 

-Oświadczenie nr 1.6. Jakość i kompletność dokumentacji 

-Oświadczenie nr 1.7. Liczba złożonych wniosków 

-Oświadczenie nr 1.8. Siedziba lub miejsce zameldowania 

b) dla operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa  

 
- wypełniona „Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na 
podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 

           - załączniki niezbędne do realizacji danej operacji znajdujące się w punkcie IX wniosku  
dofinansowanie pn.  „Informacja o załącznikach” 

 
            - wypełnione oświadczenia o zgodności z LSROR operacji polegających na podnoszeniu 

wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa:  
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-Oświadczenie nr 1 Miejsce realizowania operacji 

-Oświadczenie nr 2 Złożone dokumenty wymagane przez LGR „7 Ryb” 

-Oświadczenie nr 3 Zrealizowanie celów szczegółowych LSROR 

-Oświadczenie nr 4 Zgodność operacji z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem 

 

- wypełnione Oświadczenia o zgodności z kryteriami wyboru operacji polegających na 

podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:  

 

-Oświadczenie nr 3.1. Utworzenie nowych miejsc pracy 

-Oświadczenie nr 3.2. Realizacja wskaźników LSROR 

-Oświadczenie nr 3.3. Racjonalność i adekwatność kosztów 

-Oświadczenie nr 3.4. Posiadanie statusu rybackości 

-Oświadczenie nr 3.5. Innowacyjny charakter operacji 

-Oświadczenie nr 3.6. Jakość i kompletność dokumentacji 

-Oświadczenie nr 3.7. Liczba złożonych wniosków 

-Oświadczenie nr 3.8. Siedziba i miejsce działania 

UWAGA! 

 

Wyżej wymienione dokumenty dotyczą tylko Wnioskodawców składających wniosek za pośrednictwem 

LGR „7 Ryb”, dlatego nie zostały ujęte w wykazie załączników – również obligatoryjnych do złożenia  

w odpowiedzi na konkurs - znajdujących się w punkcie IX wniosku o dofinansowanie pn. „Informacja  

o załącznikach”. 
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