
 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa. 

Rozwój działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa – podejmowanie i rozwijanie działalności 

gospodarczej –maksymalna liczba punktów 45; minimalna liczba punktów 18,00 – dofinansowanie do 50% kosztów 

kwalifikowanych. 

Wnioskodawca  składa oświadczenie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że: 

1. operacja będzie realizowana w oparciu o zasadę  równych szans i niedyskryminacji, co oznacza, co najmniej 

neutralne podejście do równego traktowania mężczyzn i kobiet jako uczestników lub odbiorców operacji; 

2. operacja będzie miała co najmniej neutralny wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady równej 

dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

3. operacja będzie realizowana z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, co oznacza zachowanie równowagi 

w przyrodzie, przy jednoczesnym kreowaniu warunków sprzyjających jej rozwojowi oraz budowanie konkurencyjnej 

gospodarki niskoemisyjnej, która w sposób racjonalny i oszczędny będzie wykorzystywała zasoby naturalne,  

oraz oświadczenie, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

zaplanowane do realizacji zadania w zestawieniu  rzeczowo – finansowym nie zostały w pełni zrealizowane tzn. iż 

operacja jako całość nie została zakończona. 

Lp. Kryterium 

lokalne-nazwa 

Punktacja Opis kryterium 

1. Doświadczenie w 

realizacji 

projektów 

Wnioskodawca uzyskał 

wsparcie realizując: 

-jeden projekt – 1 pkt, 

-dwa projekty i więcej –      

2 pkt 

-brak projektów – 0 pkt  

Oceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji 

projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca 

przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację 

operacji. 

2. Innowacja -operacja ma innowacyjny 

charakter – 1-3 pkt 

-nie ma innowacyjnego 

charakteru – 0 pkt 

Innowacyjność może oznaczać zastosowanie pomysłów i 

rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, 

ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD. 

Przykłady: wytworzenie nowej usługi lub produktu, 

nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom, które 

dzięki temu służyć będą rozwojowi gospodarczemu, 

nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie 

lokalnych zasobów i surowców, wprowadzenie 

nowoczesnych rozwiązań technicznych i 



technologicznych, zastosowanie nowych rozwiązań 

organizacyjnych, wprowadzenie nowych technik 

marketingowych. Wnioskodawca uzasadnia/udowadnia 

innowacyjny charakter operacji. Maksymalna ilość 

punktów jest przyznawana, jeżeli Wnioskodawca 

udowodni, że usługa lub produkt są jedyne na obszarze 

LGD lub przedłoży opinię lub certyfikat  np. Uczelni, 

Instytutu lub producenta świadczący o innowacyjności 

np.: maszyny, technologii, urządzeń itp. Wskaźnik 

jakościowy – członek Rady musi uzasadnić swoją ocenę. 

3. Rozwój 

lokalnego rynku 

pracy 

Operacja przyczyni się do 

powstania miejsc pracy 

- jednego – 0 pkt 

-dwóch – 3 pkt 

- trzech i więcej – 6 pkt 

 

Ze względu na to, że średni udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym na obszarze LGD jest wyższy niż w 

województwie zachodniopomorskim bardzo istotny dla 

obszaru jest rozwój lokalnego rynku pracy. Preferowane 

są operacje, które tworzą więcej niż 1 miejsce pracy, w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, osoba zostanie 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę. 

4. Grupy 

defaworyzowane 

Wnioskodawca zatrudni 

osoby z grupy 

defaworyzowanej (młodzież 

do 25 roku życia lub osobę 

powyżej 50 lat) 

TAK – 3 pkt 

NIE – 0 pkt  

Na obszarze LGD występują grupy defaworyzowane tj. 

wykluczone lub będące w trudnej sytuacji lub położeniu 

na rynku pracy, preferencje będą dla wnioskodawców, 

którzy stworzą miejsca pracy dla osób do 25 roku życia 

lub powyżej 50 lat. Wnioskodawca składa oświadczenie o 

zatrudnieniu takiej osoby. 

5. Ochrona 

środowiska 

przeciwdziałanie 

zmianom 

klimatycznym 

Operacja przewiduje 

zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska 

TAK – 3 pkt 

NIE – 0 pkt  

Operacja przewiduje rozwiązania, które sprzyjają 

ochronie środowiska, przeciwdziała niekorzystnym 

zmianom środowiska  np. operacja przewiduje zakup 

urządzeń niskoemisyjnych, zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii itp.  

6. Operacja jest 

oparta o lokalne 

zasoby, lub 

lokalne 

dziedzictwo 

kulturowe, 

przyrodnicze, 

historyczne 

Realizacja operacji 

przyczyni się do lepszego:  

wykorzystania  (max 6 pkt) 

walorów przyrodniczo-

krajobrazowych – 2 pkt 

 

dziedzictwa historyczno-

kulturowego – 2 pkt 

 

Lokalnych surowców, w tym 

produktów rolnych, ryb i 

leśnych – 2 pkt.  

Nie przyczynia się – 0 pkt 

Operacja jest oparta o lokalne zasoby lub lokalne 

dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne. 

Preferowane są operacje wykorzystujące lokalne zasoby 

lub lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, 

historyczne lub upowszechniające wiedzę na ich temat. 

Na przykład wykorzystanie obiektów zabytkowych lub 

historycznych na działalność hotelowo-gastronomiczną z 

wykorzystaniem lokalnych produktów itd. Wnioskodawca 

uzasadnia to kryterium. Wskaźnik jakościowy – członek 

Rady musi uzasadnić swoją ocenę. 

 

7. Promocja LGD i 

LSR 

Promocja: 

- operacja promuje obszar 

LGD i PORiM oraz 

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD 

z wykorzystaniem logo LGD, UE, PORiM. Taka promocja 

przyczyni się do rozpoznawalności obszaru, 



dziedzictwo rybackie z 

wykorzystaniem logo UE, 

PORiM, Stowarzyszenia 

„WIR” w formie innej niż 

tablica informacyjna (np. 

folder, strona internetowa 

audycja, wystawa itp) – 4 

pkt 

- operacja nie promuje 

obszaru z wykorzystaniem 

logo UE, P0RiM, 

Stowarzyszenia „WIR” w 

innej formie niż tablica 

informacyjna – 0 pkt 

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, 

służy informacji, że operacja została zrealizowana dzięki 

dotacji unijnej. Wnioskodawca składa oświadczenie o 

zastosowanych formach promocji. 

8. Wiedza o PORiM  Wnioskodawca uczestniczył 

w szkoleniach 

organizowanych przez LGD i 

uzyskał pozytywną ocenę 

 

TAK – 2 pkt 

 

NIE – 0 pkt 

W celu poprawnego przygotowania dokumentacji 

konkursowej nieodzownym warunkiem jest uczestnictwo 

w szkoleniach organizowanych przez LGD dot. Programu 

Operacyjnego Rybactwo i Morze, Priorytet 4 w danym 

zakresie tematycznym, wnioskodawca oprócz 

uczestnictwa musi uzyskać pozytywną ocenę z 

przeprowadzonego testu. 

9. Wysokość 

wnioskowanej 

pomocy 

Wnioskowana kwota 

pomocy wynosi: 

- do 110.000 zł – 6 pkt 

 

- 110.001 zł – 200.000 zł –  

1 pkt 

-powyżej 200.000 zł – 0 pkt 

Preferuje się operacje o niższej wartości wnioskowanej 

kwoty pomocy, co wynika z ograniczonej ilości środków 

na realizację LSR. 

10. Konsultacje w 

biurze LGD przed 

złożeniem 

wniosku 

Czy wnioskodawca 

korzystał z konsultacji w 

biurze LGD 

Tak – 2 pkt 

Nie – 0 pkt 

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie, czy 

operacja wpisuje się w Program, LSR; przeprowadzenie 

wstępnej prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej 

liczby punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi 

kryteriami oraz czy składany wniosek jest kompletny tj. 

posiada wszystkie niezbędne załączniki. 

11. Sektor rybacki -Wnioskodawca 

udokumentował 

prowadzenie działalności 

rybackiej lub utratę miejsca 

pracy w tym sektorze – 4 

pkt 

-Wnioskodawca jest spoza 

sektora rybackiego – 0 pkt 

Preferowane są operacje składane przez wnioskodawców 

prowadzących działalność rybacką. 

Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności 

rybackiej:  

1. użytkowanie wód płynących 

- umowa użytkowania obwodu rybackiego  

- sprawozdanie RRW-23 z potwierdzeniem złożenia do IRŚ 

z ostatniego okresu sprawozdawczego 



 

 

 

1. użytkowanie stawów rybnych 

- umowa dzierżawy /własności  

- pozwolenie wodno –prawne  

- decyzja od  Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu 

numeru weterynaryjnego z potwierdzeniem aktualności 

wydanym nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie  

-  sprawozdanie RRW-22 z potwierdzeniem złożenia do 

IRŚ  z ostatniego okresu sprawozdawczego 

12. Termin 

zakończenia 

operacji 

- do 6 miesięcy od 

podpisania umowy –  4 pkt  

- powyżej  6 do 8 miesięcy 

od podpisania umowy – 3 

pkt 

- powyżej 8 do 10 miesięcy 

od podpisania umowy – 1 

pkt 

W związku z realizacją wskaźników LSR i budżetu LSR 

preferowane są operacje, które zostaną  sprawnie 

zrealizowane i rozliczone.  

Termin zakończenia operacji  oznacza pozytywnie 

zakończoną weryfikację wniosku o płatność. 


