Załącznik nr 7
Potwierdzenie spełnienia przez stowarzyszenie ubiegające się o realizację LSR z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego warunku o którym mowa w art.
3 pkt 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie EFMR
Nazwa stowarzyszenia:
Część I Wypełnia stowarzyszenie

Lp.

1

Nazwa podmiotu rybackiego¹

2

Gminy na których
podmiot prowadzi
działalność rybacką²
lub posiada obiekty
chowu i hodowli ryb
oraz dzierżawione
obwody rybackie

Wartość produkcji
mierzona w
przychodach z
działalności połowowej
w tyś zł

5

6

Wartość produkcji
ryb towarowych,
etc. w tyś zł

Wartość
materiału
zarybieniowego
wprowadzanego
do obwodów
rybackich w tyś
zł

Liczba osób
zatrudnionych
na stałe

Nazwa przetwórni
ryb działających na
terenie RLGD

7

8

9

10

Podpisy podmiotów
z sektora
rybackiego, o
którym mowa w
kolumnie nr. 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
łącznie
suma
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania stowarzyszenia
……………………………………………………………………...

Część II Wypełnia Instytut Naukowy – Instytut Rybactwa Śródlądowego / Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy- weryfikacja danych zadeklarowanych przez
stowarzyszenie
Weryfikacja
zadeklarowanych
danych (wypełnia IRŚ/
MIR-PIB)

Wartość produkcji
mierzona w
przychodach z
działalności
połowowej w tyś zł

Wartość produkcji
ryb towarowych, etc.
w tyś zł

Wartość materiału zarybieniowego
wprowadzanego do obwodów rybackich w
tyś zł

Liczba osób zatrudnionych na
stałe

Nazwa przetwórni ryb działających a
terenie RLGD

Łącznie
SUMA

Podpis Pracownika Instytutu naukowego potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w art. 3 pkt
5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
…………………………………………………
1.

w przypadku statku rybackiego oznaka statku i numer identyfikacyjny w rejestrze statków.

2.

w przypadku statku rybackiego nazwa portu rejestracji

UWAGA!
 Podmiot rybacki jest zobowiązany zadeklarować swoją rybackość do jednego stowarzyszenia
 Dane cen jednostkowych ryb będą pochodziły z cennika RZGW Warszawa i są opublikowane na stronie MRiRW
 Część II załącznika dotycząca weryfikacji danych zadeklarowanych przez stowarzyszenie zostanie wypełniona przez Instytut naukowy (IRŚ /MIR) po złożeniu przez stowarzyszenie wniosku o
dofinansowanie do SW.
 Załącznik należy wypełnić w formie tabeli w Microsoft Excel

