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2.1 Kryteria wyboru operacji dla środka: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

Tab. 9.1 – Kryteria: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

Dopuszczające Kryteria zgodności operacji z LSROR T/N 

1 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu   

2 Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR  

3 
Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy (…))  

 

Lokalne kryteria wyboru 
Sektory społeczny i 

gospodarczy Sektor publiczny 

Punkty Max Punkty Max 

1 Wnioskodawcą projektu jest podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia 0/5 5 n/d n/d 

2 Wnioskodawcą projektu jest członek LGR Obra Warta od min. 12 miesięcy na dzień składania 
wniosku 

0/3 3 0/3 3 

3 
1. Sektory społeczny i gospodarczy: Wnioskodawcą jest podmiot / osoba  posiadający/a 
siedzibę / miejsce zamieszkania na obszarze działania LGR Obra – Warta oraz działający/a / 
mieszkający/a minimum 12 miesięcy (na dzień składania wniosku); 
2. Sektor publiczny: wnioskodawcą jest: Gmina. 

0/5 5 0/5 5 

4 Wskaźnik rybackości gminy, wykazany w tabeli 2.8 wynosi: 
od 0,5 do 1,2 / od 1,2 do 1,6 / od 1,6 do 4,0 / powyżej 4,0 1/2/3/4 4 1/2/3/4 4 

5 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań innowacyjnych: 
 w skali regionu / kraju  2/3 3 2/3 3 

6 
Projekt przyczyni się do utrzymania istniejących lub tworzenia nowych miejsc pracy w 
sektorze rybactwa lub przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy poza sektorem 
rybactwa dla osób zatrudnionych do tej pory w tym sektorze: nie / tak 

0/2 2 0/2 2 

7 Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy (na podstawie umowy o pracę): 1 / 2  i więcej 4/8 8 n/d n/d 

8 Projekt realizowany w partnerstwie: nie / tak 0/2 2 0/2 2 

9 Projektodawca posiada doświadczenie lub kwalifikacje w dziedzinie objętej projektem 0-4 4 n/d n/d 

10 Wykazany potencjał wnioskodawcy gwarantuje powodzenie realizacji projektu 0-4 4 n/d n/d 

11 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań służących ochronie środowiska 0-4 4 0-4 4 

12 Projekt służy rozwojowi turystyki na obszarze objętym LSROR 0-8 8 0-8 8 

13 Zasięg oddziaływania projektu: 1 gmina / 2 – 3 gminy/ 4 gminy i więcej 1/2/3 3 1/2/3 3 

14 Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi:  od 550 000,01 zł / od 450 000,01 zł do 
550 000,00 zł / od 350 000,01 zł do 450 000,00 zł / do 350 000,00 zł 

0/3/6/9 9 0/2/4/6 6 

15 Projekt zakłada stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 0-3 3 0-3 3 

16 Projekt zakłada wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji rybackich na obszarze LSROR 0-6 6 0-6 6 

Razem - 73 - 49 

Opracowanie własne LGR 

Zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu Komitetu LGR ostateczną liczbę punktów oblicza się jako 
średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych (do dwóch miejsc po przecinku) przyznanych 
przez członków komitetu w formularzu ocen, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu 
Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta. Operacja z sektora społecznego / gospodarczego 
może otrzymać maksymalnie 73 punkty, natomiast operacja z sektora publicznego może otrzymać 
maksymalnie 49 punktów.    
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2.2 Kryteria wyboru operacji dla środka: Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 

 
Tab. 9.2 – Kryteria: Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 

Dopuszczające Kryteria zgodności operacji z LSROR T/N 

1 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu  

2 Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR  

3 
Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy (…))  

 

Lokalne kryteria wyboru 
Sektory społeczny i 

gospodarczy 
Sektor publiczny 

Punkty Max Punkty Max 

1 Wskaźnik rybackości gminy, wykazany w tabeli 2.8 wynosi: 
od 0,5 do 1,2 / od 1,2 do 1,6 / od 1,6 do 4,0 / powyżej 4,0 

1/2/3/4 4 n/d n/d 

2 Wnioskodawcą projektu jest członek LGR Obra Warta od min. 12 miesięcy na dzień składania 
wniosku 0/3 3 n/d  n/d  

3 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań innowacyjnych: 
 w skali regionu / kraju  

2/3 3 n/d n/d 

4 
Projekt przyczyni się do utrzymania istniejących lub tworzenia nowych miejsc pracy w 
sektorze rybactwa lub przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy poza sektorem 
rybactwa dla osób zatrudnionych do tej pory w tym sektorze: nie / tak 

0/2 2 n/d n/d 

5 Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy (na podstawie umowy o pracę): 1 / 2  i więcej 4/8 8 n/d n/d 

6 Projekt realizowany w partnerstwie: nie / tak 0/2 2 n/d n/d 

7 Projektodawca posiada doświadczenie lub kwalifikacje w dziedzinie objętej projektem 0-6 6 n/d n/d 

8 Wykazany potencjał wnioskodawcy gwarantuje powodzenie realizacji projektu 0-4 4 n/d n/d 

9 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań służących ochronie środowiska 0-4 4 n/d n/d 

10 Projekt służy rozwojowi turystyki na obszarze objętym LSROR 0-10 10 n/d n/d 

11 Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi:  
od 210 000,01 zł / od 160 000,01 do 210 000,00 zł / do 160 000,00 zł 

0/3/6 6 n/d n/d 

12 Projekt zakłada stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 0-6 6 n/d n/d 

13 Projekt zakłada wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji rybackich na obszarze LSROR 0-6 6 n/d n/d 

Razem - 64 n/d n/d 

Opracowanie własne LGR 

 

Zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu Komitetu LGR ostateczną liczbę punktów oblicza się jako 
średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych (do dwóch miejsc po przecinku) przyznanych 
przez członków komitetu w formularzu ocen, którego wzór stanowi załącznik nr 3b do Regulaminu 
Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta. Operacja z sektora społecznego / gospodarczego 
może otrzymać maksymalnie 64 punkty. 
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2.3 Kryteria wyboru operacji dla środka: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

 

Tab. 9.3 – Kryteria: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa 

Dopuszczające Kryteria zgodności operacji z LSROR T/N 

1 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu  

2 Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR  

3 
Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy (…)) 

 

Lokalne kryteria wyboru 
Sektory społeczny i 

gospodarczy Sektor publiczny 

Punkty Max Punkty Max 

1 Wnioskodawcą projektu jest podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia 0/5 5 n/d n/d 

2 Wnioskodawcą projektu jest członek LGR Obra Warta od min. 12 miesięcy na dzień składania 
wniosku 0/3 3  n/d  n/d 

3 Wnioskodawcą jest / Planuje się utworzyć  Mikroprzedsi ębiorstwo 0/5 5 n/d n/d 

4 Wskaźnik rybackości gminy, wykazany w tabeli 2.8 wynosi: 
od 0,5 do 1,2 / od 1,2 do 1,6 / od 1,6 do 4,0 / powyżej 4,0 

1/2/3/4 4 n/d n/d 

5 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań innowacyjnych: 
 w skali regionu / kraju  2/3 3 n/d n/d 

6 
Projekt przyczyni się do utrzymania istniejących lub tworzenia nowych miejsc pracy w 
sektorze rybactwa lub przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy poza sektorem 
rybactwa dla osób zatrudnionych do tej pory w tym sektorze: nie / tak 

0/2 2 n/d n/d 

7 Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy (na podstawie umowy o pracę): 1 / 2  i więcej 5/10 10 n/d n/d 

8 Projekt realizowany w partnerstwie: nie / tak 0/2 2 n/d n/d 

9 Projektodawca posiada doświadczenie lub kwalifikacje w dziedzinie objętej projektem 0-6 6 n/d n/d 

10 Wykazany potencjał wnioskodawcy gwarantuje powodzenie realizacji projektu 0-6 6 n/d n/d 

11 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań służących ochronie środowiska 0-4 4 n/d n/d 

12 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań służących ochronie zdrowia (usługi medyczne) 0-4 4 n/d n/d 

13 Projekt służy rozwojowi turystyki na obszarze objętym LSROR 0-10 10 n/d n/d 

14 Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi:  od 100 000,01 zł / od 75 000,01 zł do 
100 000,00 zł / od 50 000,01 zł do 75 000,00 zł / do 50 000,00 zł 0/3/6/9 9 n/d n/d 

15 Projekt zakłada stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 0-3 6 n/d n/d 

16 Projekt zakłada wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji rybackich na obszarze LSROR 0-6 6 n/d n/d 

Razem - 85 n/d n/d 

Opracowanie własne LGR 

 

Zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu Komitetu LGR ostateczną liczbę punktów oblicza się jako 
średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych (do dwóch miejsc po przecinku) przyznanych 
przez członków komitetu w formularzu ocen, którego wzór stanowi załącznik nr 3c do Regulaminu 
Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta. Operacja z sektora społecznego / gospodarczego 
może otrzymać maksymalnie 85 punktów. 
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2.4 Kryteria wyboru operacji dla środka: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

 

Tab. 9.4 – Kryteria: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

Dopuszczające Kryteria zgodności operacji z LSROR T/N 

1 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu  

2 Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR  

3 
Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy (…)) 

 

Lokalne kryteria wyboru 
Sektory społeczny i 

gospodarczy 
Sektor publiczny 

Punkty Max Punkty Max 

1 Wnioskodawcą projektu jest podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia 0/5 5 n/d n/d 

2 Wnioskodawcą projektu jest członek LGR Obra Warta od min. 12 miesięcy na dzień składania 
wniosku 0/3 3 0/3 3 

3 
1. Sektory społeczny i gospodarczy: Wnioskodawcą jest podmiot / osoba  posiadający/a 
siedzibę / miejsce zamieszkania na obszarze działania LGR Obra – Warta oraz działający/a / 
mieszkający/a minimum 12 miesięcy (na dzień składania wniosku); 
2. Sektor publiczny: wnioskodawcą jest: Gmina. 

0/5 5 0/5 5 

4 Wskaźnik rybackości gminy, wykazany w tabeli 2.8 wynosi: 
od 0,5 do 1,2 / od 1,2 do 1,6 / od 1,6 do 4,0 / powyżej 4,0 1/2/3/4 4 1/2/3/4 4 

5 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań innowacyjnych: 
 w skali regionu / kraju  2/3 3 2/3 3 

6 
Projekt przyczyni się do utrzymania istniejących lub tworzenia nowych miejsc pracy w 
sektorze rybactwa lub przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy poza sektorem 
rybactwa dla osób zatrudnionych do tej pory w tym sektorze: nie / tak 

0/2 2 0/2 2 

7 Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy (na podstawie umowy o pracę): 1 / 2  i więcej 4/8 8 n/d n/d 

8 Projekt realizowany w partnerstwie: nie / tak 0/2 2 0/2 2 

9 Projektodawca posiada doświadczenie w dziedzinie objętej projektem 0-4 4 n/d n/d 

10 Wykazany potencjał wnioskodawcy gwarantuje powodzenie realizacji projektu 0-4 4 n/d n/d 

11 

Projekt zakłada: 
a) rekultywację, w tym renaturyzację i utrzymanie zbiorników wodnych lub realizację 
programu małej retencji - 8 pkt. 
b) zachowanie różnorodności biologicznej chronionych gat. ryb lub innych org. wodnych lub 
zachowanie i zabezpieczenie obszarów chronionych, w tym Natura 2000 - 6 pkt. 
c) budowę, odbudowę, zabezpieczenie szlaków wodnych lub renowację, zabezpieczenie i 
oznakowanie kąpielisk - 4 pkt. 
d) inne działania z zakresu ochrony środowiska, możliwe do realizacji w ramach LSROR - 2 
pkt.  

2/4/6/8 8 2/4/6/8 8 

12 Projekt służy rozwojowi turystyki na obszarze objętym LSROR 0-8 8 0-8 8 

13 Zasięg oddziaływania projektu: 1 gmina / 2 – 3 gminy/ 4 gminy i więcej 1/2/3 3 1/2/3 3 

14 Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi:  od 550 000,01 zł / od 450 000,01 zł do 
550 000,00 zł / od 350 000,01 zł do 450 000,00 zł / do 350 000,00 zł 

0/3/6/9 9 0/1/2/3 3 

Razem - 68 - 41 

Opracowanie własne LGR 

Zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu Komitetu LGR ostateczną liczbę punktów oblicza się jako średnią 
arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych (do dwóch miejsc po przecinku) przyznanych przez członków komitetu w 
formularzu ocen, którego wzór stanowi załącznik nr 3d do Regulaminu Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – 
Warta. Operacja z sektora społecznego / gospodarczego może otrzymać maksymalnie 68 punktów, natomiast operacja z 
sektora publicznego może otrzymać maksymalnie 41 punktów.    


