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SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI 

w ramach
Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”


Informacje ogólne dotyczące operacji

1.
Numer sprawozdania
1
2.
Numer i nazwa osi priorytetowej 
IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
3.
Numer i nazwa środka 
środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
4.
Nazwa instytucji pośredniczącej 
 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
5.
Rodzaj sprawozdania 
Roczne                      Końcowe   
6.
Tytuł operacji 

7.
Rodzaj operacji

8.
Data podpisania umowy o dofinansowanie operacji

9.
Numer umowy o dofinansowanie operacji

10. 
Nazwa i adres beneficjenta




Informacje dotyczące przebiegu realizacji operacji oraz realizacji planu rzeczowego operacji

Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem



	Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych 
w okresie sprawozdawczym, wraz z podaniem przyczyn





	Informacja na temat realizowanej operacji


Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Operacja na rzecz wzmocnienia konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa

Operacja na rzecz restrukturyzacji i reorganizacji działalności gospodarczej

Operacja na rzecz dywersyfikacji działalności

Operacja związana z podnoszeniem wartości produktów rybołówstwa

Operacja na rzecz małych społeczności rybackich i infrastruktury turystycznej

 Operacja związana z ochroną środowiska w obszarach zależnych od rybactwa

Operacja na rzecz przywrócenia potencjału produkcyjnego w obszarach zależnych od rybactwa

Operacja na rzecz  nabywania umiejętności i ułatwiania opracowywania oraz realizacji lokalnej strategii rozwoju 

Operacja związana z partycypowaniem w bieżących wydatkach grup

Operacja dotycząca informacji i promocji prowadzonej przez LGR

Środek 4.2.  Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
Operacja promująca współpracę międzyregionalną i międzynarodową



Informacje dotyczące postępu realizacji planu finansowego operacji

Struktura wydatków
Kategoria wydatków
Wydatki poniesione 
w okresie sprawozdawczym
Wydatki poniesione od początku realizacji operacji
Stopień realizacji operacji (%)
Wydatki kwalifikowalne



Wydatki niekwalifikowalne



Wydatki ogółem





Prognoza przebiegu realizacji operacji w kolejnym okresie sprawozdawczym*
*tylko dla rocznych sprawozdań z realizacji operacji

	Opis zadań/etapów operacji planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym




	Prognoza finansowa operacji

Kategoria wydatków
Prognoza finansowa operacji na następny okres sprawozdawczy
Wydatki kwalifikowalne

Wydatki niekwalifikowalne

Wydatki ogółem


5. Informacja na temat przestrzegania polityk Wspólnoty przy realizacji operacji

Zgodność realizowanej operacji z polityką ochrony środowiska

Tak 					Nie dotyczy    

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji operacji
Nie dotyczy




	Zgodność realizowanej operacji z polityką równych szans


Tak 					Nie dotyczy    

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji operacji
Nie dotyczy



Zgodność realizowanej operacji z Wspólną Polityką Rybacką

Tak 					Nie dotyczy    

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji operacji
Nie dotyczy



Zgodność realizowanej operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Tak 					Nie dotyczy    

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji operacji
Nie dotyczy



	Zgodność realizowanej operacji z zasadami pomocy publicznej


Tak 					Nie dotyczy    

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji operacji
Nie dotyczy



Informacja na temat wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji operacji

Opis działań informacyjnych i promocyjnych, podjętych przez Beneficjenta 



Informacje o napotkanych problemach oraz przeprowadzonych u Beneficjenta kontrolach

Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych problemów w trakcie realizacji operacji *

* dotyczy tylko rocznych sprawozdań z realizacji operacji

	Opis przeprowadzonych kontroli realizacji operacji




	Przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas kontroli




Oświadczenie beneficjenta 

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą

Data: 

Pieczęć i podpis:

