Załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji
w ramach realizacji LSROR

2.

3.

4.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów
współfinansowanych z UE
(0 – 6 pkt)*
- brak projektów zrealizowanych bądź w trakcie realizacji: 6 pkt
- zrealizowane bądź w trakcie realizacji 1 - 3 projektów:
4 pkt
- zrealizowane bądź w trakcie realizacji 4 - 6 projektów:
2 pkt
- zrealizowane bądź w trakcie realizacji powyżej 6 projektów 0 pkt
Wnioskodawca posiada środki finansowe na wykonanie
operacji (0 lub 8 pkt)
- promesa bankowa, uchwała budżetowa lub inny
równoważny dokument:
8 pkt
- brak dokumentów potwierdzających:
0 pkt
Wysokość wnioskowanej dotacji – (0-10 pkt)
Preferowane będą operacje do 50 tys. zł.
- przedsięwzięcia do 50 tys. zł.
10 pkt
- przedsięwzięcia powyżej 50 tys. zł. do 100 tys. zł.
4 pkt
- przedsięwzięcia powyżej 100 tys. zł. do 200 tys. zł. 2 pkt
- przedsięwzięcia powyżej 200 tys. zł. 0 pkt
Deklarowany poziom wkładu własnego- dot. kosztów
kwalifikowanych (0 – 10 pkt)
- powyżej 25% :
10 pkt
- od 20% - do 25% :
5 pkt
- poniżej 20%:
0 pkt

Ochrona środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego

1.

Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkujące
obszary zależne od rybactwa

Kryterium i punktacja

Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej

Lp.

Wzmocnienie
konkurencyjności

Dotyczy operacji w ramach działań
PO - RYBY 2007-2013
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

Deklarowany poziom wkładu własnego dot. kosztów
kwalifikowalnych (0 – 10 pkt)
- powyżej 50%:
10 pkt
- od 45% do 50%:
5 pkt
- poniżej 45%:
0 pkt
Zasięg oddziaływania projektu (0 – 5 pkt)
-operacja promuje obszar LSROR w skali międzynarodowej 5 pkt
- operacja promuje obszar LSROR w skali kraju:
3 pkt
- operacja promuje obszar LSROR w skali województwa:
2 pkt
- operacja promuje obszar LSROR w skali lokalnej:
1 pkt
- brak wpływu na promocję obszaru:
0 pkt
Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (0 – 15 pkt)
- więcej niż 3 miejsc pracy:
15 pkt
- od 2 do 3 miejsc pracy:
10 pkt
- 1 miejsca pracy:
5 pkt
- nie tworzy miejsca pracy:
0 pkt
Operacja ma innowacyjny charakter (0 – 7 pkt)
- rozwiązanie jest nowe na obszarze kraju:
7 pkt
- rozwiązanie jest nowe na obszarze województwa:
5 pkt
- rozwiązanie jest nowe na obszarze LGR:
3 pkt
- rozwiązanie nie posiada cech nowości:
0 pkt
Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta
o wykorzystanie lokalnych zasobów i/lub lokalnego
dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego
(0 – 5 pkt)
- wykorzystuje i lokalne zasoby i dziedzictwo:
5 pkt
- wykorzystuje lokalne zasoby:
2 pkt
- wykorzystuje dziedzictwo kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze:
3 pkt
- nie wykorzystuje lokalnego potencjału:
0 pkt
Stopień zgodności operacji z celami LSROR(1 – 10 pkt)
- operacja realizuje trzy lub więcej celów szczegółowych 10 pkt
- operacja realizuje dwa cele szczegółowe
5 pkt
- operacja realizuje jeden cel szczegółowy
1 pkt
- Wnioskodawcą jest podmiot, który spełnia warunki określone
w § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać
lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru
lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań,
jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu
realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013
5 pkt
- Wnioskodawcą nie jest podmiot wyżej wymieniony
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0 pkt

Wnioskodawca co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku
miał siedzibę lub miejsce stałego zameldowania lub prowadził
działalność na obszarze objętym LSROR
3 pkt
Wnioskodawca nie spełnia powyższych warunków
0 pkt

13.

14.

15.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji operacji (jeśli zachodzi co TAK
najmniej jedna z poniższych okoliczności)
5 pkt
- operacja przyczyni się do rozwoju turystyki
- operacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury (drogi,
place, parkingi, parki itd.),
- aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem
zamieszkania,
- operacja nie uzyska w/w efektów
0 pkt
TAK
Operacja ma pozytywny wpływ na warunki funkcjonowania
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR (jeśli zachodzi
co najmniej jedna z poniższych okoliczności)
15 pkt
Pozytywnie wpłynie na:
- poprawę warunków prowadzenia połowu, hodowli, chowu ryb
lub uprawiania wędkarstwa,
- przetwarzanie produktów sektora rybackiego,
- promocję spożycia ryb i polepszeniu warunków sprzedaży ryb,
- kultywowanie i promowanie lokalnych tradycji rybackich
Operacja nie wpływa na powyższe:
0 pkt
NIE
Operacja należy do kategorii operacji preferowanych w
ramach LSROR (jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych
okoliczności)
10 pkt
- inwestycje melioracyjne związane z: rekultywacją, renaturyzacją,
lub utrzymaniem zbiorników wodnych, ochroną
przeciwpowodziową, regulacją możliwości retencyjnych wód
poprzez program małej retencji, racjonalnym gospodarowaniem
zasobami wodnymi lub ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii
brzegowej,
- zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków
ryb lub innych organizmów wodnych,
- zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi
formami ochrony przyrody, w tym NATURA 2000
Operacja nie należy do preferowanych w LSROR
0 pkt
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16.

Maksymalna liczba punktów:

79

79

94

74

17.

Minimalna liczba punktów:

24
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28

22

*) Nasz grupa, chcąc jeszcze bardziej zaktywizować społeczność lokalną - stawia na podmioty,
nigdy nie starały się pozyskać środków finansowych z UE.

które jeszcze

