Kryteria wyboru operacji:
Wsparcie w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1.)
Lp.

1.

2.

Nazwa
kryterium

Liczba
utrzymanych
miejsc pracy

Koszt
utworzenia
jednego miejsca
pracy

Opis
W zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim preferuje się projekty,
w ramach których wnioskodawca zobowiązał się do utrzymania
miejsc pracy
Jako utrzymanie miejsca pracy należy rozumieć dotychczas
zatrudnioną osobę, której miejsce pracy było zagrożone i
prawdopodobnie byłoby utracone bez pomocy finansowej
w ramach Priorytetu 4 PO RYBY. Warunek utrzymania miejsca
pracy uznaje się za spełniony, jeśli:
- zatrudnienie jest bezpośrednio związane z realizowaną
operacją w wymiarze czasu co najmniej 20 godzin
tygodniowo, w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą
umowę o pracę zawartą na czas określony, jednak nie krótszy
niż 3 lata,
- zatrudnienie jest związane z wykonywaniem prac
sezonowych na podstawie stosunku pracy na czas wykonania
określonych czynności związanych z tzw. sezonowością na
okres minimum 3 miesięcy, ponawiane co roku, co najmniej
przez 3 lata, a umowa została zawarta przynajmniej 12
miesięcy przez złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- nie zmniejszy się łączna liczba zatrudnionych pracowników
w terminie do 3 lat od dokonania płatności końcowej.

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.
Przez utrzymanie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie
na warunkach określonych w kryterium nr 1

Punktacja

Wnioskodawca zobowiązał się w ramach
operacji do utrzymania:
• Co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu
na średnioroczny etat – 2 pkt
• Co najmniej 2 miejsc pracy w przeliczeniu
na średnioroczne etaty – 4 pkt
• Co najmniej 4 lub więcej miejsc pracy w
przeliczeniu na średnioroczne etaty – 6 pkt

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 250 000 zł, a wyższy niż 75 000 zł
dotacji – 3 pkt
• Koszt utrzymania 1 miejsca pracy jest niższy
lub równy 75 000 zł., a wyższy niż 40 000 zł.
dotacji – 4 pkt
• Koszt utrzymania 1 miejsca pracy jest niższy
lub równy 40 000 zł dotacji – 8 pkt

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.
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3.

4.

5.

6.

Doradztwo
Biura LGR

Promowanie
działalności
rybackiej

Ustabilizowanie
się rynku pracy

Doświadczenie
wnioskodawcy

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

Rejestry
udzielonego
doradztwa
prowadzone przez
Biuro LGR, listy
obecności
uczestników
szkoleń lub spotkań
doradczych

Preferuje się projekty, w ramach których wnioskodawca posiada
powyżej 10 ha powierzchni ewidencyjnej zbiorników wodnych

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

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy

Kryterium ma pozytywny
wpływ na sektor rybacki.

W zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów
związanych z sektorem rybackim preferuje się projekty
w ramach których wnioskodawca deklaruje utrzymania
istniejących etatów, wśród których są osoby będące
przedstawicielami grup defaworyzowanych.

Deklaracja wnioskodawcy dotycząca
utrzymania istniejących etatów, wśród
których są osoby będące przedstawicielami
grup defaworyzowanych:
• Zobowiązanie utrzymania
pracowników/pracownika do 40 roku życia,
kobiety lub rybaka – 4 pkt
• Brak zobowiązania – 0 pkt

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 wpływ
na sektor rybacki.

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

Informacje zawarte
we wniosku
o przyznanie
pomocy (nazwa
programu, nr
umowy, tytuł
projektu) oraz kopia
umowy lub inny
dokument
potwierdzający
doświadczenie
w realizacji
i rozliczaniu
projektów unijnych

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

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

Kryterium jest
uzasadnione lepszym
przygotowaniem wniosku
do realizacji i spełnieniem
kryteriów istotnych
z punktu widzenia
realizacji założeń i celów
Strategii
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7.

8.

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
Punkty procentowe (P) obliczane są wg. wzoru:
𝑷=𝑨−

𝑩
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑪

A - maksymalny poziom dofinansowania wyrażony w
procentach o jaki może ubiegać się wnioskodawca wskazany w
ogłoszeniu o naborze,
B - wnioskowana kwota pomocy w zł.,
C - całkowite koszty kwalifikowalne w zł.
Preferuje się projekty w których wnioskodawca przedstawił
komplet niezbędnej dokumentacji i pozwoleń
Jako komplet niezbędnej dokumentacji i pozwoleń rozumie się:
- ostateczne pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie wraz z
brakiem sprzeciwu lub decyzją wskazującą, że nie jest
wymagane zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę, i lub zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (oryginał
lub kopia) – o ile takie pozwolenie i/lub zgłoszenie jest
wymagane
- pozwolenie wodnoprawne (oryginał lub kopia) – o ile takie
pozwolenie i/lub zgłoszenie jest wymagane
- ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
(oryginał lub kopia) lub postanowienie organu właściwego
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzania oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (oryginał
lub kopia) lub oświadczenie wnioskodawcy, że wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku tej
operacji nie jest wymagane
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością na cel związany z realizacją operacji (kopia)
– w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji
- oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i)
nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację
operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli
operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej
w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem
współwłasności - w przypadku, gdy realizacja operacji
obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością
lub wyposażenie.

Operacja, w której deklarowany wkład
własny jest większy od minimalnego wkładu
wymaganego o:
• co najmniej 10 punktów procentowych
włącznie – 8 pkt
• co najmniej 5 punktów procentowych
włącznie– 4 pkt
• mniej niż 5 punktów procentowych – 0 pkt.

Informacje zawarte
we wniosku
o przyznanie
pomocy

Kryterium pozwala
na realizację większej
liczby operacji na obszarze
LGR

Wnioskodawca wraz z wnioskiem:
• Przedstawił komplet niezbędnej dokumentacji
i pozwoleń– 4 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

str. 3

10.

Innowacyjność
operacji

Preferuje się projekty innowacyjne. Innowacyjność w LSR jest
definiowana jako:
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowatorski
sposób przy wykorzystaniu mikroinstalacji;
- podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę
efektywności energetycznej obiektów obszaru LGR w tym
produkcję produktów przyjaznych środowisku;.
- wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi lub
znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług;
- wprowadzenie do praktyki nowych lub znacząco
ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
- operację szkoleniowe i warsztaty z zakresu ochrony
środowiska i postaw ekologicznych, w przypadku projektów
szkoleniowych.
Jako elementy związane z wprowadzeniem innowacji rozumie
się wyszczególnione elementy innowacyjne wraz z podaniem
kosztów oraz udziału procentowego tych kosztów w łącznych
kosztach kwalifikowalnych, ujęte w szczegółowy opisie
operacji. Koszty związane z wprowadzeniem innowacji
wykazane w zestawieniu rzeczowo-finansowym powinny
wynosić min. 25% kosztów kwalifikowalnych.

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

Informacje zawarte
we wniosku o
przyznanie pomocy
i załącznikach
(elementy
innowacyjne
podane w
szczegółowym
opisie operacji)

SUMA PUNKTÓW
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

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.
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