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Kryteria wyboru operacji: 

 

Wsparcie w zakresie zintegrowania rybactwa w zakresie promocji, wymiany wiedzy i doświadczeń (przedsięwzięcie 3.2.1) 

 

Lp. 
Nazwa 

kryterium 
Opis Punktacja Źródło weryfikacji Uzasadnienie 

1. 

Zintegrowanie 

gospodarcze 

obszaru   

– preferowane 

branże 

działalności 

Preferuje się projekty które przyczynią się do rozwoju  jednej 

z preferowanych branżach gospodarczych, tj. rybackiej, 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka 

 i rekreacja 

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. 

2. 
Doradztwo 

Biura LGR  

Preferuje się projekty które były przedmiotem doradztwa 

udzielanego przez pracownika Biura 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 

obecności uczestników 

szkoleń lub spotkań 

doradczych 

Kryterium jest 

uzasadnione lepszym 

przygotowaniem wniosku 

do realizacji i spełnieniem 

kryteriów istotnych  

z punktu widzenia 

realizacji założeń i celów 

Strategii    

3. 

Zintegrowanie 

podmiotowe 

LGR 

Preferuje się projekty które zakładają współpracę  

z podmiotem z innego sektora 

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 

Informacje zawarte  

we wniosku  

o przyznanie pomocy 

Kryterium jest 

uzasadnione potrzebą 

integrowania sektorów 

działających na obszarze 

LGR 

4. 
Doświadczenie 

wnioskodawcy  

Preferuje się projekty wnioskodawców, którzy posiadają 

doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych  

o podobnym zakresie. 

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 

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. 
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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 

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 

6. 

Większy udział 

środków 

własnych 

w 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: 

 
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. 

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 

  

𝑷 = 𝑨 −
𝑩

𝑪
∗ 𝟏𝟎𝟎% 
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7. 

Gotowość  

do realizacji 

operacji  

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. 

Wnioskodawca wraz z wnioskiem: 

• Przedstawił komplet niezbędnej dokumentacji 

i pozwoleń, w tym 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 – 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 

8. 

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 
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9. 

Podniesienie 

wiedzy  

i utrzymanie 

dialogu 

społecznego 

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.  

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna liczba punktów w zakresie zintegrowania rybactwa w zakresie promocji, wymiany wiedzy i doświadczeń 44 

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

doświadczeń 
14 

 


