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SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI*

w ramach
Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
dla osi priorytetowej II  - środek 2.2

Informacje ogólne dotyczące operacji

1.
Numer sprawozdania

2.
Nazwa instytucji pośredniczącej
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
3.
Rodzaj sprawozdania 
Roczne             Końcowe   
4.
Tytuł operacji

5.
Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury
6.
Numer i nazwa środka
Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe
7.
Data podpisania umowy o dofinansowanie operacji

8.
Numer umowy o dofinansowanie operacji

9.
Nazwa i adres beneficjenta/beneficjentów



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 postępów fizycznych dla operacji


Wskaźniki wyniku operacji
	Liczba obiektów chowu lub hodowli, która wprowadziła środki na rzecz środowiska wodnego określone w art. 30 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1, z późn. zm.)


	Liczba zachowanych oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych i populacji ryb dziko żyjących zagrożonych oraz budowanie właściwej polimorficzności gatunków restytuowanych

	Wpływ operacji na stan zatrudnienia

Wyszczególnienie
Przed realizacją operacji
Po realizacji operacji
3.1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (kobiety/mężczyźni)
/
/
3.2. Pracownicy sezonowi (kobiety/mężczyźni)
/
/


Informacja na temat przestrzegania Wspólnej Polityki Rybackiej i innych polityk Wspólnoty przy realizacji operacji

Zgodność realizowanej operacji z Wspólną Polityką Rybacką

Należy opisać działania podjęte w toku realizacji operacji




	Zgodność realizowanej operacji z innymi politykami Wspólnoty w tym z Polityką Równych Szans


Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji operacji







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:




