Załącznik nr A do Procedury Aktualizacji LSR
załącznik nr 5 do Uchwały nr 43/01/2018 z dnia 23.01.2018 r.
Formularz proponowanych zmian w dokumentach
Nazwa dokumentu LGD DORZECZE ŁEBY
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dorzecze Łeby
Obecny zapis
Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami Programów
Operacyjnych oraz RLKS

Proponowany zapis
Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami Programów
Operacyjnych oraz RLKS

Cel szczegółowy: Poprawa warunków życia mieszkańców

Cel szczegółowy: Poprawa warunków życia mieszkańców

Przedsięwzięcie: Wspieranie edukacji wodnej młodzieży
(m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego –
uczeń ponadgim., kursy żeglarskie)

Przedsięwzięcie: Wspieranie edukacji wodnej młodzieży
(m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego –
uczeń ponadgim., kursy żeglarskie)

Program (źródło finansowania): PO RYBY

Program (źródło finansowania): PO Rybactwo i Morze

Zgodność z celami programu: Priorytet 6. Wspieranie
włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich

Zgodność z celami programu: Propagowanie dobrostanu
społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach
rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego
dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie w ramach RLKS: Cel szczegółowy 6B:
Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie
partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR

Przedsięwzięcie w ramach RLKS: Tworzenie, rozwój oraz
wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub
terytorialnie związany z działalnością rybacką;
Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego

Preferowany/planowany zakres przedsięwzięć:
• Edukacja i integracja przez sport – zajęcia dla
dzieci i młodzieży
• Organizacja szkoleń, kursów, imprez i zawodów

Preferowany/planowany zakres przedsięwzięć:
• Edukacja i integracja przez sport – zajęcia z
edukacji morskiej dla dzieci i młodzieży
• Organizacja szkoleń, kursów, imprez i zawodów o
charakterze żeglarskim, wodnym

Załącznik nr 10. Kryteria wyboru operacji
1.2.3. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży

Załącznik nr 10. Kryteria wyboru operacji
1.2.3. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży

1. Zasięg oddziaływania
Liczba odbiorców szkoleń:
a) pow. 300 osób – 15 pkt.
b) od 201-300 osób – 10 pkt.
c) do 200 osób – 5 pkt.
Operacja adresowana do liczby odbiorców
większej niż 200 osób.

1. Zasięg oddziaływania
Liczba odbiorców szkoleń:
d) pow. 200 osób – 15 pkt.
e) od 101-200 osób – 10 pkt.
f) do 100 osób – 5 pkt.
Operacja adresowana do liczby odbiorców
mniejszej niż 100 osób – 0 pkt.

6. Wpływ wartości wskaźników rezultatu przyjętych
w projekcie na osiągnięcie wskaźników realizacji
LSR
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych
wskaźników rezultatu, ich realność osiągnięcia co
do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych
wskaźników na osiągniecie wskaźników realizacji
LSR.
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we
wniosku w sposób mierzalny i realny wskażą
osiągnięcie wskaźnika rezultatu właściwego dla
danego przedsięwzięcia:
1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia
wskazanych w LSR wskaźników rezultatu
zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis
powiązania zakresu operacji z wskaźnikami
jest uzasadniony we wniosku. Operacja
zakłada realizację wskaźnika na poziomie:
Liczba osób, które w okresie do 2023 r. na
obszarze LGD zdobyły uprawnienia ratownika
wodnego/ukończyły kursy żeglarskie:
• ponad 300 osób – 10 pkt.
• do 300 osób – 5 pkt.
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami
rezultatu lub nie wykazano wskaźników – 0
pkt.

6. Wpływ wartości wskaźników rezultatu przyjętych
w projekcie na osiągnięcie wskaźników realizacji
LSR
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych
wskaźników rezultatu, ich realność osiągnięcia co
do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych
wskaźników na osiągniecie wskaźników realizacji
LSR.
Preferuje się operacje, które w opisie operacji we
wniosku w sposób mierzalny i realny wskażą
osiągnięcie wskaźnika rezultatu właściwego dla
danego przedsięwzięcia:
1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia
wskazanych w LSR wskaźników rezultatu
zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis
powiązania zakresu operacji z wskaźnikami
jest uzasadniony we wniosku. Operacja
zakłada realizację wskaźnika na poziomie:
Liczba osób, które w okresie do 2023 r. na
obszarze LGD zdobyły uprawnienia ratownika
wodnego/ukończyły kursy żeglarskie:
• ponad 200 osób – 10 pkt
• od 101-200 osób – 5 pkt
• do 100 osób – 1 pkt
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami
rezultatu lub nie wykazano wskaźników – 0
pkt.

8. Zgodność z preferowanymi w ramach LSR
kategoriami operacji wynikającymi z diagnozy
1. Operacja mieści się w preferowanych
kategoriach. Operacja zgodna z
preferowanym zakresem LSR – 20 pkt.
a) Edukacja i integracja przez sport –
zajęcia dla dzieci i młodzieży
b) Organizacja szkoleń, kursów, imprez i
zawodów

8. Zgodność z preferowanymi w ramach LSR
kategoriami operacji wynikającymi z diagnozy
1. Operacja mieści się w preferowanych
kategoriach. Operacja zgodna z
preferowanym zakresem LSR – 20 pkt.
a) Edukacja i integracja przez sport – zajęcia
z edukacji morskiej dla dzieci i młodzieży
b) Organizacja szkoleń, kursów, imprez i
zawodów o charakterze żeglarskim,
wodnym
2. Operacja nie mieści się w żadnej z
preferowanych kategorii operacji – 0 pkt.

2. Operacja nie mieści się w żadnej z
preferowanych kategorii operacji – 0 pkt.

10. Wykorzystanie w planowanej operacji zasady
10. Wykorzystanie w planowanej operacji zasady
partnerstwa międzysektorowego oraz zasięg
partnerstwa międzysektorowego oraz zasięg
oddziaływania
oddziaływania
Kryterium premiujące działania integrujące trzy
Kryterium premiujące działania integrujące trzy
sektory na terenie LGD.
sektory na terenie LGD.
a) W realizacje operacji są zaangażowane
a) W realizacje operacji są zaangażowane
trzy sektory – sektor społeczny,
trzy sektory – sektor społeczny,
gospodarczy i publiczny, a współpraca i
gospodarczy i publiczny, a współpraca i
zaangażowanie partnerów jest
zaangażowanie partnerów jest
uzasadnione oraz partnerstwo zostało
uzasadnione oraz partnerstwo zostało
zawarte zgodnie z obowiązującymi
zawarte zgodnie z obowiązującymi
przepisami i ma postać pisemnego
przepisami i ma postać pisemnego
porozumienia lub umowy – 5 pkt
porozumienia lub umowy – 5 pkt
b) W realizację operacji są zaangażowane
b) W realizację operacji są zaangażowane
trzy sektory – sektor społeczny,
trzy sektory – sektor społeczny,
gospodarczy i publiczny z obszaru min. 2
gospodarczy i publiczny z obszaru min. 2
gmin, a współpraca i zaangażowanie
gmin, a współpraca i zaangażowanie
partnerów jest uzasadnione oraz
partnerów jest uzasadnione oraz
partnerstwo zostało zawarte zgodnie z
partnerstwo zostało zawarte zgodnie z
obowiązującymi przepisami i ma postać
obowiązującymi przepisami i ma postać
pisemnego porozumienia lub umowy – 10
pisemnego porozumienia lub umowy –
pkt
10 pkt
c) W realizację operacji są zaangażowane
c) W realizację operacji są zaangażowane
trzy sektory – sektor społeczny,
trzy sektory – sektor społeczny,
gospodarczy i publiczny z obszaru min. 4
gospodarczy i publiczny z obszaru min. 3
gmin, a współpraca i zaangażowanie
gmin, a współpraca i zaangażowanie
partnerów jest uzasadnione oraz
partnerów jest uzasadnione oraz
partnerstwo zostało zawarte zgodnie z
partnerstwo zostało zawarte zgodnie z
obowiązującymi przepisami i ma postać
obowiązującymi przepisami i ma postać
pisemnego porozumienia lub umowy – 15
pisemnego porozumienia lub umowy –
pkt
15 pkt
Operacja nie przewiduje partnerstwa
Operacja nie przewiduje partnerstwa międzysektorowego
międzysektorowego – 0 pkt.
– 0 pkt.
Cel dokonania zmian zapisu/ów, przewidywane efekty tych zmian
Celem dokonania zmian jest ujednolicenie zapisów LSR LGD Dorzecze Łeby zgodnie z obowiązującym
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty
bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Celem dokonania zmian jest również ujednolicenie wielkości wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w ramach
LSR, tj.:
• liczba przedsięwzięć na rzecz edukacji wodnej, morskiej i żeglarskiej – 5 szt.
• liczba osób pozytywnie oceniających działania szkoleniowe i edukacyjne – 250 osób
Uwagi
Nie dotyczy

Imię i nazwisko autora
Adres/telefon/e-mail
Czy jest Pan/i członkiem LGD?
Czy chce się Pan/i aktywnie włączyć w proces aktualizacji
LSR?

Gmina Miejska Łeba
ul. Kościuszki 90 84-360 Łeba
(59) 866 15 10
sekretariat@leba.eu
 TAK
 NIE
 TAK
 NIE

Łeba, dnia 05.12.2017 r.
Burmistrz Andrzej Strzechmiński
(miejscowość, data, czytelny podpis)

