KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO LGR „W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA”
Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR?
Cel ogólny
INNOWACYJNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
WYKORZYSTUJĄCA WODNY
POTENCJAŁ DOLIN
TYŚMIENICY I WIEPRZA

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

Tworzenie nowych miejsc pracy
poza sektorem rybackim

Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR

Utrzymanie miejsc pracy dzięki
inwestycjom rozwojowym w
sektorze rybackim

Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem
rybactwa
Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z
podstawową działalnością rybacką

Czy projekt zapewnia osiągnięcie wskaźników produktu dla wybranego Przedsięwzięcia?
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA W
OPARCIU O DOBROSTAN
SPOŁECZNY I DZIEDZICTWO
KULTUROWE ORAZ ATUTY
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

Zwiększenie potencjału
turystycznego i rekreacyjnego na
obszarze rybackim

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR

Wspieranie i wykorzystanie
atutów środowiska naturalnego

Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji
rybackiej

Czy projekt zapewnia osiągnięcie wskaźników produktu dla wybranego Przedsięwzięcia?

ZINTEGROWANE RYBACTWO
W DOLINIE TYŚMIENICY I
WIEPRZA – PROMOCJA,
WYMIANA WIEDZY I
DOŚWIADCZEŃ

Wzrost wiedzy na obszarze
zależnym od rybactwa i
utrzymanie dialogu społecznego
Popularyzacja i promocja
rybactwa śródlądowego
Wsparcie funkcjonowania Biura
LGR

Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli w
rozwoju społeczności lokalnej
Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym i międzynarodowym
Optymalizacja produkcji rybackiej i badanie popytu
Bieżące funkcjonowanie Biura i doradztwo
Animacja lokalna i działania komunikacyjne

Czy projekt zapewnia osiągnięcie wskaźników produktu dla wybranego Przedsięwzięcia?
Wnioskowany projekt jest zgodny z LSR?

TAK

NIE

Kryteria wyboru operacji:
Wsparcie podejmowania i zakładania działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybactwem (przedsięwzięcie 1.1.1. i 1.2.2.)
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa kryterium

Liczba
nowoutworzonych
miejsc pracy

Koszt utworzenia
jednego miejsca
pracy

Zintegrowanie
gospodarcze obszaru
– preferowane branże
działalności

4.

Doradztwo Biura
LGR

5.

Podejmowanie
działalności przez
grupy
defaworyzowane
(kobiety, osoby do 40
roku życia, rybacy)

Opis
W zakresie rozwijania działalności
gospodarczej preferuje się projekty
w ramach których wnioskodawca
zobowiązała się do utworzenia
miejsc pracy.
W zakresie podejmowania
działalności gospodarczej preferuje
się projekty w ramach których
wnioskodawca podejmie
działalność w formie
samozatrudnienia
Preferuje się projekty w ramach
których jest niższy iloraz kwoty
dotacji do liczby deklarowanych
miejsc pracy
Preferuje się projekty w ramach
których nowe miejsca pracy zostały
utworzone w preferowanach
branżach, tj. rybackiej,
zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne, kultura, rozrywka i
rekreacja
Preferuje się projekty które były
przedmiotem doradztwa
udzielanego przez pracownika
Biura LGR

Preferuje się projekty których
beneficjentem są osoby z grupy
defaworyzowanej, tj. osoba młoda
do 40 roku życia, kobieta, rybak

Punktacja
Wnioskodawca zobowiązał się w ramach operacji do
utworzenia:
 1 średniorocznego etatu zawartego w oparciu o umowę
o pracę – 2 pkt
 2 lub więcej średniorocznych etatów zawartych w
oparciu o umowę o pracę – 4 pkt
Wnioskodawca zobowiązał się w ramach operacji do
utworzenia:
 Niezatrudnienie dodatkowej osoby (samozatrudnienie)
– 2 pkt
 1 lub więcej średniorocznych etatów zawartych w
oparciu o umowę o pracę – 4 pkt
Operacje w których wielkość dofinansowania do
deklarowanych miejsc pracy stanowi (iloraz kwoty
dotacji do liczby deklarowanych miejsc pracy):
 Koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł
dotacji – 2 pkt
 Koszt 1 miejsca pracy jest niższy równy 150 000 zł
dotacji – 4 pkt

Źródło weryfikacji
Informacje zawarte
w uzasadnieniu
wniosku o
przyznanie pomocy,
rejestry LGR
Informacje zawarte
w uzasadnieniu
wniosku o
przyznanie pomocy,
rejestry LGR

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Uzasadnienie

Kryterium ma wpływ na większą liczbę
utworzonych nowych miejsc pracy i
pozwoli ograniczyć opisany w diagnozie
problem związany z dużym bezrobociem
i niewystarczającą liczbą podmiotów
gospodarczych generujących nowe
miejsca pracy.

Kryterium ma wpływ na większą liczbę
utworzonych nowych miejsc pracy i
pozwoli ograniczyć opisany w diagnozie
problem związany z dużym bezrobociem
i niewystarczającą liczbą podmiotów
gospodarczych generujących nowe
miejsca pracy.
Kryterium odnosi się do
zidentyfikowanej w diagnozie potrzeby
zintegrowania wybranych branż
działalności gospodarczej wskazanych
w partycypacyjnym procesie
opracowywania LSR i ma pozytywny
wpływ na sektor rybacki.

W ramach operacji nowe miejsca pracy utworzone
zostały w branżach:
 Rybackiej – 6 pkt, lub
 Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 3 pkt, lub
 Kultura, rozrywka i rekreacja – 3 pkt, lub
 Pozostałe – 0 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Planowana operacja:
 Była przedmiotem doradztwa udzielanego przez
pracowników Biura LGR – 3 pkt
 Nie podlegała doradztwu – 0 pkt

Rejestry
udzielonego
doradztwa
prowadzone przez
Biuro LGR, listy
uczestników
szkoleń

Kryterium jest uzasadnione lepszym
przygotowaniem wniosku do realizacji i
spełnieniem kryteriów istotnych z
punktu widzenia realizacji założeń i
celów Strategii

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium wpływa na poprawę dostępu
do rynku pracy dla przedstawicieli grup
defaworyzowanych określonych w LSR.
Zgodnie z diagnozą na obszarze LGR
wskazano na duże problemy ze
znalezieniem pracy szczególnie wśród

Wnioskodawca (lub co najmniej jeden członek spółki)
jest przedstawicielem grup defaworyzowanych:
 Osoba młoda do 40 roku życia – 4 pkt lub
 Kobieta – 4 pkt, lub
 Rybak (właściciel gospodarstwa, dotychczasowy
pracownik gospodarstwa rybackiego

lub domownik) – 8 pkt, lub
 Pozostałe osoby – 0 pkt

6.

7.

8.

9.

Poprawa dostępu do
rynku pracy

Preferuje się projekty w ramach
których wnioskodawca deklaruje w
ramach nowoutworzonych miejsc
pracy zatrudnienie osoby z grupy
defaworyzowanej, tj. osoba młoda
do 40 roku życia, kobieta, rybak

Deklaracja wnioskodawcy dotycząca zatrudnienia
osoby z grupy defaworyzowanej w ramach
nowoutworzonych miejsc pracy:
 Zobowiązanie zatrudnienia pracownika do 40 roku
życia, kobiety lub rybaka – 4 pkt
 Brak zobowiązania – 0 pkt

Doświadczenie
wnioskodawcy

W zakresie rozwijania działalności
gospodarczej preferuje się projekty
wnioskodawców, którzy posiadają
doświadczenie w realizacji i
rozliczaniu projektów unijnych o
podobnym zakresie.

Rozwijanie działalności gospodarczej:
Wnioskodawca:
 Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu
projektów unijnych o podobnym zakresie – 4 pkt
 Nie posiada doświadczenia w realizacji i rozliczaniu
projektów unijnych – 0 pkt
Operacja, w której:
 Kwota środków własnych wnioskodawcy jest wyższa
niż minimalny wymagany wkład własny – 6 pkt
 Kwota środków własnych wnioskodawcy jest równa
minimalnemu wymaganemu wkładowi własnemu – 0
pkt
Wnioskodawca wraz z wnioskiem:
 Przedstawił komplet niezbędnej dokumentacji i
pozwoleń – 4 pkt
 Nie przedstawił kompletu niezbędnych dokumentów
i pozwoleń – 0 pkt

Większy udział
środków własnych
w realizacji operacji

Gotowość do
realizacji operacji

10.

Innowacyjność
operacji

11.

Wykorzystanie
lokalnych zasobów

Preferuje się projekty w których
kwota środków własnych
wnioskodawcy jest wyższa niż
minimalny wymagany wkład
własny
Preferuje się projekty w których
wnioskodawca przedstawił komplet
niezbędnej dokumentacji i
pozwoleń
Preferuje się projekty innowacyjne.
Innowacyjność w LSR jest
definiowana jako wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w
nowatorski sposób przy
wykorzystaniu mikroinstalacji oraz
podejmowanie wszelkich działań
mających na celu poprawę
efektywności energetycznej
obiektów obszaru LGR w tym
produkcję produktów przyjaznych
środowisku. Do działań
innowacyjnych należą również
operację szkoleniowe i warsztaty z
zakresu ochrony środowiska i
postaw ekologicznych.
Preferuje się projekty oparte o
wykorzystanie lokalnych zasobów
(w tym zasobów rybackich)

Wniosek o
przyznanie pomocy
i załączniki

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

osób młodych, kobiet i rybaków i ma
pozytywny wpływ na sektor rybacki.
Kryterium wpływa na poprawę dostępu
do rynku pracy mieszkańców obszaru
LGR Zgodnie z diagnozą na obszarze
LGR wskazano na duże problemy ze
znalezieniem pracy szczególnie wśród
osób młodych, kobiet lub rybaka ma
pozytywny wpływ na sektor rybacki.
Kryterium wpływa na zwiększenie szans
na realizację projektu, co pozytywnie
wpłynie na rozwój obszaru LGR.
W opisie operacji należy podać numer
umowy, nazwę programu i tytuł projektu!

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium pozwala na realizację
większej liczby operacji na obszarze
LGR

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z konieczności
skrócenia czasu oceny formalnej
wniosku i premiuje wnioskodawców
rzetelnie przygotowanych do realizacji
projektów

Planowana operacja ma charakter:
 Innowacyjny –10 pkt
 Nieinnowacyjny – 0 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z dążenia do
promocji działań innowacyjnych i
zapewnienia jak największego udziału
projektów innowacyjnych we realizacji
działań w ramach LSR, co wpłynie na
ograniczenie zidentyfikowanych w
diagnozie problemów obszaru
związanych z potrzebą poprawy
efektywności energetycznej sektora
prywatnego oraz wykorzystania
sprzyjających warunków do rozwoju
OZE.

Planowana operacja dotyczy rozwijania lub
podejmowania działalności gospodarczej opartej o
wykorzystanie lokalnych zasobów (w tym zasobów

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium pozwala na wykorzystanie
bogatych lokalnych zasobów, w tym
zasobów rybackich, co korzystnie

rybackich):
 Tak – 4 pkt
 Nie- 0 pkt

i załącznikach

wpłynie na rozwój obszaru LGR w tym
na sektor rybacki.

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w podejmowaniu działalności gospodarczej
Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania w podejmowaniu działalności gospodarczej:
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w rozwijaniu działalności gospodarczej
Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania w rozwijaniu działalności gospodarczej

53
5
57
6

Kryteria wyboru operacji:
Wsparcie w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i wsparcia wykorzystania atutów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie 1.2.1. i 2.2.1.)
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa kryterium

Opis

Liczba utrzymanych
miejsc pracy

W zakresie rozwoju gospodarstw
rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim
preferuje się projekty w ramach
których wnioskodawca
zobowiązał się do utrzymania
miejsc pracy

Koszt utworzenia
jednego miejsca
pracy

W zakresie rozwoju gospodarstw
rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim
preferuje się projekty w ramach
których jest niższy iloraz kwoty
dotacji do liczby deklarowanych
miejsc pracy.

Doradztwo Biura
LGR

Promowanie
działalności rybackiej

Ustabilizowanie się
rynku pracy

Punktacja
Dotyczy rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim
Wnioskodawca zobowiązał się w ramach operacji do
utrzymania:
 Co najmniej 1 średnioroczny etat zawarty w oparciu o
umowę o pracę – 2 pkt
 Co najmniej 2 średniorocznych etatów zawartych w
oparciu o umowę o pracę – 4 pkt
 Co najmniej 4 lub więcej średniorocznych etatów
zawartych w oparciu o umowę o pracę – 6 pkt
Dotyczy rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim
Operacje w których wielkość dofinansowania do
deklarowanych miejsc pracy stanowi (iloraz kwoty
dotacji do liczby deklarowanych miejsc pracy):
 Koszt utrzymania 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250
000 zł dotacji – 2 pkt
 Koszt utrzymania 1 miejsca pracy jest niższy lub równy
75 000 zł dotacji – 4 pkt
 Koszt utrzymania 1 miejsca pracy jest niższy lub równy
40 000 zł dotacji – 8 pkt

Preferuje się projekty które były
przedmiotem doradztwa
udzielanego przez pracownika
Biura LGR

Planowana operacja:
 Była przedmiotem doradztwa udzielanego przez
pracowników Biura LGR – 3 pkt
 Nie podlegała doradztwu – 0 pkt

Preferuje się projekty w ramach
których wnioskodawca posiada
powyżej 10 ha powierzchni
ewidencyjnej zbiorników
wodnych
W zakresie rozwoju gospodarstw
rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim
preferuje się projekty w ramach
których wnioskodawca deklaruje
utrzymania istniejących etatów,

Promowanie działalności rybackiej:
 Wnioskodawca posiada powyżej 10 ha powierzchni
ewidencyjnej zbiorników wodnych – 4 pkt
 Wnioskodawca nie posiada co najmniej 10 ha
powierzchni ewidencyjnej zbiorników wodnych – 2 pkt
Dotyczy rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim
Deklaracja wnioskodawcy dotycząca utrzymania
istniejących etatów, wśród których są osoby będące
przedstawicielami grup defaworyzowanych:
 Zobowiązanie utrzymania pracowników/pracownika do

Źródło weryfikacji

Uzasadnienie

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium wpływa na poprawę sytuacji
na rynku pracy poprzez zapewnienie
utrzymania zatrudnienia w sektorze
rybackim oraz ma pozytywny wpływ na
sektor rybacki.

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium ma wpływ na większą liczbę
utworzonych nowych miejsc pracy i
pozwoli ograniczyć opisany w diagnozie
problem związany z dużym bezrobociem
i niewystarczającą liczbą podmiotów
gospodarczych generujących nowe
miejsca pracy i ma pozytywny wpływ na
sektor rybacki.

Rejestry
udzielonego
doradztwa
prowadzone przez
Biuro LGR, listy
uczestników
szkoleń

Kryterium jest uzasadnione lepszym
przygotowaniem wniosku do realizacji i
spełnieniem kryteriów istotnych z punktu
widzenia realizacji założeń i celów
Strategii

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium ma pozytywny wpływ na
sektor rybacki.

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium wpływa na poprawę sytuacji
na rynku pracy poprzez zapewnienie
utrzymania zatrudnienia w sektorze
rybackim osób z grup
defaworyzowanych, tj. osób młodych,
kobiet i rybaków oraz ma pozytywny

6.

7.

8.

9.

10.

Doświadczenie
wnioskodawcy

Większy udział
środków własnych
w realizacji operacji

Gotowość do
realizacji operacji

wśród których są osoby będące
przedstawicielami grup
defaworyzowanych.
Preferuje się projekty
wnioskodawców, którzy posiadają
doświadczenie w realizacji i
rozliczaniu projektów unijnych o
podobnym zakresie.
Preferuje się projekty w których
kwota środków własnych
wnioskodawcy jest wyższa niż
minimalny wymagany wkład
własny
Preferuje się projekty w których
wnioskodawca przedstawił
komplet niezbędnej dokumentacji
i pozwoleń

Niwelowanie
skutków działalności
chronionych
gatunków zwierząt i
wspieranie
wykorzystania atutów
środowiska

W zakresie zabezpieczania i
przywrócenia stanu pierwotnego
produkcji rybackiej preferuje się
projekty zakładające niwelowanie
skutków działalności chronionych
gatunków zwierząt i wspieranie
wykorzystania atutów środowiska

Innowacyjność
operacji

Preferuje się projekty
innowacyjne. Innowacyjność w
LSR jest definiowana jako
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii w nowatorski
sposób przy wykorzystaniu
mikroinstalacji oraz
podejmowanie wszelkich działań
mających na celu poprawę
efektywności energetycznej
obiektów obszaru LGR w tym
produkcję produktów przyjaznych
środowisku. Do działań
innowacyjnych należą również

40 roku życia, kobiety lub rybaka – 4 pkt
 Brak zobowiązania – 0 pkt
Wnioskodawca:
 Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu
projektów unijnych o podobnym zakresie – 4 pkt
 Nie posiada doświadczenia w realizacji i rozliczaniu
projektów unijnych – 2 pkt
Operacja, w której:
 Kwota środków własnych wnioskodawcy jest wyższa
niż minimalny wymagany wkład własny – 8 pkt
 Kwota środków własnych wnioskodawcy jest równa
minimalnemu wymaganemu wkładowi własnemu – 0
pkt
Wnioskodawca wraz z wnioskiem:
 Przedstawił komplet niezbędnej dokumentacji i
pozwoleń – 4 pkt
 Nie przedstawił kompletu niezbędnych dokumentów
i pozwoleń – 0 pkt
Dotyczy zabezpieczenia i przywrócenia stanu
pierwotnego produkcji rybackiej
Niwelowanie skutków działalności chronionych
gatunków zwierząt i wspieranie wykorzystania atutów
środowiska:
 Zabezpieczanie przed działalnością chronionych
gatunków zwierząt – 2 pkt
 Przywracanie stanu pierwotnego zniszczonego albo
utraconego w wyniku zdarzeń noszących znamiona
klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej
działalnością chronionych gatunków zwierząt – 4 pkt
 Żadna z powyższych – 0 pkt

Planowana operacja ma charakter:
 Innowacyjny –8 pkt
 Nieinnowacyjny – 0 pkt

wpływ na sektor rybacki.

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium wpływa na zwiększenie szans
na realizację projektu, co pozytywnie
wpłynie na rozwój obszaru LGR.
W opisie operacji należy podać numer
umowy, nazwę programu i tytuł projektu!

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium pozwala na realizację
większej liczby operacji na obszarze
LGR

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z konieczności
skrócenia czasu oceny formalnej
wniosku i premiuje wnioskodawców
rzetelnie przygotowanych do realizacji
projektów

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z konieczności
niwelowania problemów sektora
rybackiego, wskazanych podczas
partycypacji społecznej, w zakresie
zabezpieczania produkcji rybackiej
poprzez zmniejszanie skutków
działalności chronionych gatunków
zwierząt i wspieranie wykorzystania
atutów środowiska i ma pozytywny
wpływ na sektor rybacki.

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z dążenia do promocji
działań innowacyjnych i zapewnienia jak
największego udziału projektów
innowacyjnych we realizacji działań w
ramach LSR, co wpłynie na ograniczenie
zidentyfikowanych w diagnozie
problemów obszaru związanych z
potrzebą poprawy efektywności
energetycznej sektora prywatnego oraz
wykorzystania sprzyjających warunków
do rozwoju OZE.

operację szkoleniowe i warsztaty
z zakresu ochrony środowiska i
postaw ekologicznych.
SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba punktów w zakresie zabezpieczenia i przywrócenia stanu pierwotnego produkcji rybackiej
Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania w zakresie zabezpieczenia i przywrócenia stanu pierwotnego
produkcji rybackiej:
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim
Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim
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Kryteria wyboru operacji:
Wsparcie dla projektów w zakresie turystyki i kultury (przedsięwzięcie 2.1.1.)
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Zintegrowanie
gospodarcze obszaru
– preferowane branże
działalności

2.

Wpływ operacji na
promocję i wizerunek
Lokalnej Grupy
Rybackiej

3.

4.

5.

6.

Doradztwo Biura
LGR

Zintegrowanie
podmiotowe LGR

Doświadczenie
wnioskodawcy

Przeciwdziałanie
wycofaniu
społecznemu

Opis
Preferuje się projekty które
przyczynią się do rozwoju jednej
z preferowanych branżach
gospodarczych, tj. rybackiej,
zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne, kultura,
rozrywka i rekreacja
Preferuje się projektu zakładające
oznakowanie powstałej
infrastruktury tablicą promującą
Lokalną Grupę Rybacką
i realizację operacji w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Preferuje się projekty które były
przedmiotem doradztwa
udzielanego przez pracownika
Biura LGR

Preferuje się projekty które
zakładają współpracę z
podmiotem z innego sektora

Preferuje się projekty
wnioskodawców, którzy posiadają
doświadczenie w realizacji i
rozliczaniu projektów unijnych o
podobnym zakresie.
Preferuje się projekty w ramach
których wnioskodawca jako grupę
docelową efektów realizacji
operacji zidentyfikował osoby lub
podmioty wskazane w LSR jako
przedstawiciele grup
defaworyzowanych

Źródło weryfikacji

Uzasadnienie

Planowana operacja przyczyni się do rozwoju jednej z
wybranych branż gospodarczych:
 Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 4 pkt, lub
 Rybackiej – 6 pkt, lub
 Kultura, rozrywka i rekreacja – 4 pkt, lub
 Pozostałe – 2 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium odnosi się do
zidentyfikowanej w diagnozie potrzeby
zintegrowania wybranych branż
działalności gospodarczej wskazanych
w partycypacyjnym procesie
opracowywania LSR.

Planowana operacja:
 Zakłada oznakowanie powstałej infrastruktury tablicą
promującą Lokalną Grupę Rybacką
i realizację operacji w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju – 4 pkt
 Brak oznakowania – 0 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium odnosi się do
zidentyfikowanej na poziomie diagnozy i
analizy SWOT potrzeby zintegrowania
promocji turystycznej obszaru LGR

Planowana operacja:
 Była przedmiotem doradztwa udzielanego przez
pracowników Biura LGR – 4 pkt
 Nie podlegała doradztwu – 0 pkt

Rejestry
udzielonego
doradztwa
prowadzone przez
Biuro LGR, listy
uczestników
szkoleń

Kryterium jest uzasadnione lepszym
przygotowaniem wniosku do realizacji i
spełnieniem kryteriów istotnych z punktu
widzenia realizacji założeń i celów
Strategii

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium jest uzasadnione potrzebą
integrowania sektorów działających na
obszarze LGR

Punktacja

Planowany projekt:
 Realizowany jest przy współpracy z innym podmiotem z
tego samego sektora – 4 pkt
 Realizowany jest przy współpracy z innym podmiotem z
innego sektora – 8 pkt
 Projekt nie jest realizowany w ramach współpracy – 2
pkt
Wnioskodawca:
 Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu
projektów unijnych o podobnym zakresie – 2 pkt
 Nie posiada doświadczenia w realizacji i rozliczaniu
projektów unijnych – 0 pkt
Wnioskodawca w planowanej operacji:
 jako grupę docelową efektów realizacji operacji
zidentyfikował osoby lub podmioty wskazane w LSR
jako przedstawiciele grup defaworyzowanych – 6 pkt
 jako grupę docelową efektów realizacji operacji nie
zidentyfikował osób lub podmiotów wskazanych w LSR
jako przedstawiciele grup defaworyzowanych – 0 pkt

W opisie operacji należy podać numer
umowy, nazwę programu i tytuł projektu!
Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium wpływa na zwiększenie szans
na realizację projektu, co pozytywnie
wpłynie na rozwój obszaru LGR.

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium odnosi się do
zidentyfikowanych w analizie SWOT
słabych strony obszaru LGR jaką jest
zbyt mała i mało zróżnicowana oferta
kulturalna skierowana do społeczności
lokalnych zwłaszcza do seniorów i osób
młodych. Kryterium zapewnia

premiowanie działań skierowanych do
osób zagrożonych

7.

8.

9.

10.

11.

Większy udział
środków własnych
w realizacji operacji

Gotowość do
realizacji operacji

Preferuje się projekty w których
kwota środków własnych
wnioskodawcy jest wyższa niż
minimalny wymagany wkład
własny
Preferuje się projekty w których
wnioskodawca przedstawił
komplet niezbędnej dokumentacji
i pozwoleń

Operacja, w której:
 Kwota środków własnych wnioskodawcy jest wyższa
niż minimalny wymagany wkład własny – 8 pkt
 Kwota środków własnych wnioskodawcy jest równa
minimalnemu wymaganemu wkładowi własnemu – 0
pkt
Wnioskodawca wraz z wnioskiem:
 Przedstawił komplet niezbędnej dokumentacji i
pozwoleń – 2 pkt
 Nie przedstawił kompletu niezbędnych dokumentów
i pozwoleń – 0 pkt
Planowana operacja:
 Zawiera elementy pozwalające na promocję tradycji
rybackich występujących na tym obszarze – 4 pkt
 Nie zawiera elementów pozwalających na promocję
tradycji rybackich występujących na tym obszarze – 0
pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium pozwala na realizację
większej liczby operacji na obszarze
LGR

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z konieczności
skrócenia czasu oceny formalnej
wniosku i premiuje wnioskodawców
rzetelnie przygotowanych do realizacji
projektów

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium odnosi się do braku
zintegrowania turystycznego obszaru
LGR i jest uzasadnione koniecznością
wzmocnienia oddziaływania projektów
realizowanych w ramach LSR

Zintegrowanie
turystyczne obszaru

Preferuje się projekty które
zawierają elementy pozwalające
na promocję tradycji rybackich
występujących na tym obszarze

Komplementarność
operacji

Preferuje się projekty które są
komplementarne (pod względem
zakresu i efektów) z inną operacją
realizowaną
lub zrealizowaną na obszarze
LGR

Planowana operacja:
 Jest komplementarna (pod względem zakresu i efektów)
z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną na
obszarze LGR – 3 pkt
 Nie jest komplementarna z inną operacją realizowaną
lub zrealizowaną na obszarze LGR – 0 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Preferuje się projekty których
miejscem realizacji jest
miejscowość zamieszkała przez
mniej niż 5 tys. osób

Realizacja projektu na obszarach zamieszkałych przez
mniejszą liczbę ludności:
 Miejscem realizacji projektu jest miejscowość
zamieszkała przez mniej niż 5 tys. osób - 4 pkt
 Miejscem realizacji projektu jest miejscowość
zamieszkała przez więcej niż 5 tys. osób – 2 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Spójność terytorialna
w zakresie włączenia
społecznego

Kryterium ogranicza słabą stronę
obszaru określoną w diagnozie jaką jest
małe zintegrowanie działań
poszczególnych gmin i podmiotów
zajmujących się turystyką i jest
uzasadnione koniecznością wzmocnienia
oddziaływania projektów realizowanych
w ramach LSR
Kryterium wynika z potrzeby
zapewnienia równoległego rozwoju
funkcji turystycznych całego obszaru
LGR ze szczególnym uwzględnieniem
mniejszych miejscowości, co wpłynie za
zintegrowanie oferty turystycznej

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba punktów w zakresie turystyki i kultury
Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania w zakresie turystyki i kultury
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Kryteria wyboru operacji:
Wsparcie w zakresie zintegrowania rybactwa w zakresie promocji, wymiany wiedzy i doświadczeń (przedsięwzięcie 3.1.1., 3.2.1 i 3.2.2.)
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium
Zintegrowanie
gospodarcze obszaru
– preferowane branże
działalności

Doradztwo Biura
LGR

Opis
Preferuje się projekty które
przyczynią się do rozwoju jednej
z preferowanych branżach
gospodarczych, tj. rybackiej,
zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne, kultura,
rozrywka i rekreacja
Preferuje się projekty które były
przedmiotem doradztwa
udzielanego przez pracownika
Biura LGR

Źródło weryfikacji

Uzasadnienie

Planowana operacja przyczyni się do rozwoju jednej z
wybranych branż gospodarczych:
 Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 4 pkt, lub
 Rybackiej – 6 pkt, lub
 Kultura, rozrywka i rekreacja – 4 pkt, lub
 Pozostałe – 2 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium odnosi się do
zidentyfikowanej w diagnozie potrzeby
zintegrowania wybranych branż
działalności gospodarczej wskazanych
w partycypacyjnym procesie
opracowywania LSR.

Planowana operacja:
 Była przedmiotem doradztwa udzielanego przez
pracowników Biura LGR – 4 pkt
 Nie podlegała doradztwu – 0 pkt

Rejestry
udzielonego
doradztwa
prowadzone przez
Biuro LGR, listy
uczestników
szkoleń

Kryterium jest uzasadnione lepszym
przygotowaniem wniosku do realizacji i
spełnieniem kryteriów istotnych z
punktu widzenia realizacji założeń i
celów Strategii

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium jest uzasadnione potrzebą
integrowania sektorów działających na
obszarze LGR

Punktacja

Doświadczenie
wnioskodawcy

Preferuje się projekty
wnioskodawców, którzy posiadają
doświadczenie w realizacji i
rozliczaniu projektów unijnych o
podobnym zakresie.

Planowany projekt:
 Realizowany jest przy współpracy z innym podmiotem z
tego samego sektora – 4 pkt
 Realizowany jest przy współpracy z innym podmiotem z
innego sektora – 8 pkt
 Projekt nie jest realizowany w ramach współpracy – 2
pkt
Wnioskodawca:
 Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu
projektów unijnych o podobnym zakresie – 2 pkt
 Nie posiada doświadczenia w realizacji i rozliczaniu
projektów unijnych – 0 pkt

5.

Przeciwdziałanie
wycofaniu
społecznemu

Preferuje się projekty w ramach
których wnioskodawca jako grupę
docelową efektów realizacji
operacji zidentyfikował osoby lub
podmioty wskazane w LSR jako
przedstawiciele grup
defaworyzowanych

6.

Większy udział
środków własnych
w realizacji operacji

3.

4.

Zintegrowanie
podmiotowe LGR

Preferuje się projekty które
zakładają współpracę z
podmiotem z innego sektora

Preferuje się projekty w których
kwota środków własnych
wnioskodawcy jest wyższa niż
minimalny wymagany wkład

W opisie operacji należy podać numer
umowy, nazwę programu i tytuł projektu!
Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium wpływa na zwiększenie szans
na realizację projektu, co pozytywnie
wpłynie na rozwój obszaru LGR.

Wnioskodawca w planowanej operacji:
 jako grupę docelową efektów realizacji operacji
zidentyfikował osoby lub podmioty wskazane w LSR
jako przedstawiciele grup defaworyzowanych – 6 pkt
 jako grupę docelową efektów realizacji operacji nie
zidentyfikował osób lub podmiotów wskazanych w LSR
jako przedstawiciele grup defaworyzowanych – 0 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium odnosi się do
zidentyfikowanych w analizie SWOT
słabych strony obszaru LGR jaką jest
zbyt mała i mało zróżnicowana oferta
kulturalna skierowana do społeczności
lokalnych zwłaszcza do seniorów i
osób młodych. Kryterium zapewnia
premiowanie działań skierowanych do
osób zagrożonych

Operacja, w której:
 Kwota środków własnych wnioskodawcy jest wyższa
niż minimalny wymagany wkład własny – 8 pkt
 Kwota środków własnych wnioskodawcy jest równa

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium pozwala na realizację
większej liczby operacji na obszarze
LGR

własny

7.

8.

9.

minimalnemu wymaganemu wkładowi własnemu – 0
pkt
Wnioskodawca wraz z wnioskiem:
 Przedstawił komplet niezbędnej dokumentacji i
pozwoleń – 2 pkt
 Nie przedstawił kompletu niezbędnych dokumentów
i pozwoleń – 0 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z konieczności
skrócenia czasu oceny formalnej
wniosku i premiuje wnioskodawców
rzetelnie przygotowanych do realizacji
projektów

Gotowość do
realizacji operacji

Preferuje się projekty w których
wnioskodawca przedstawił
komplet niezbędnej dokumentacji
i pozwoleń

Zaangażowanie
społeczności
rybackiej w rozwój
lokalny

Preferuje się projekty mające na
celu wspieranie dialogu
społecznego poprzez
zaangażowanie sektora
rybackiego w rozwój lokalny,
zawierają elementy promujące
rybactwo obszaru LGR oraz
planują przeprowadzenie badań
mających na celu poprawę
rentowności gospodarstw
rybackich

Planowana operacja:
 Zawiera elementy pozwalające na wspieranie dialogu
społecznego i zwiększeniu udziału sektora rybackiego w
rozwoju lokalnym – 4 pkt lub
 Zawiera elementy promujące tradycje rybackie na
danym obszarze – 4 pkt lub
 Zawiera elementy badań prowadzonych w celu
zwiększenia rentowności gospodarstw rybackich i popyt
na ich produkty – 4 pkt lub,
 Żadne z powyższych – 0 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z konieczności
zaangażowania sektora rybackiego w
funkcjonowanie społeczności lokalnej
obszaru LGR

Preferuje się projekty mające na
celu podjęcie działań
szkoleniowych w zakresie
rybactwa oraz animacji lokalnej

Operacja w której:
 Wnioskodawca zadeklarował przeprowadzenie szkoleń,
spotkań, warsztatów na temat sztuki chowu i hodowli
ryb oraz animacji społecznej – 4 pkt
 Wnioskodawca nie zadeklarował przeprowadzenia
szkoleń, spotkań, warsztatów na temat sztuki chowu i
hodowli ryb oraz animacji społecznej – 0 pkt

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach

Kryterium wynika z konieczności
podjęcia działań szkoleniowych
skierowanych do sektora rybackiego.

Podniesienie wiedzy i
utrzymanie dialogu
społecznego

SUMA PUNKTÓW
Maksymalna liczba punktów w zakresie zintegrowania rybactwa w zakresie promocji, wymiany wiedzy i doświadczeń
Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania w zakresie zintegrowania rybactwa w zakresie promocji,
wymiany wiedzy i doświadczeń
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