2.1.B Kryteria wyboru operacji dla środka: Wzmocnienie konkurencyjności
ci i utrzymanie atrakcyjno
atrakcyjności
obszarów zaleŜnych od rybactwa
Tab. 9.1.b – Kryteria: Wzmocnienie konkurencyjności
konkurencyjno i utrzymanie atrakcyjności
ci obszarów zaleŜnych
zale
od rybactwa
(sektor społeczno – gospodarczy / Małe Granty Rybackie)

Dopuszczające Kryteria zgodności
ści operacji z LSROR

T/N

1

Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się
si 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
rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 15 października
dziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych waru
warunków
nków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania
pomocy (…))
Sektory społeczny i
gospodarczy

Lokalne kryteria wyboru

Punkty

Max

0/3/6

6

0/5

5

0/3/6/9

9

0/1/2/3/4

4

0/1/2

2

1

a. W ramach konkursu złoŜono
ono 1 wniosek o dofinansowanie: nie 0 pkt. / tak - 3 pkt.
b. Wnioskodawca na dzień składania wniosku nie otrzymał wsparcia w ramach PO RYBY 2007
2007-13
(na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie / decyzji Komitetu LGR Obra Warta):
otrzymał - 0 pkt. / nie otrzymał - 3 pkt.

2

Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa
ądowa posiadająca
posiadaj
siedzibę na terenie miejscowości
ci / sołectwa gdzie bę
będzie
realizowana operacja.

3

Projekt na etapie przygotowania i realizacji zakłada:
a. W przygotowanie i realizację operacji bę
będzie zaangaŜowanych minimum 5 mieszkańców
ców danej miejscowoś
miejscowości (grupa
inicjatywna delegowana przez zebranie wiejskie): 3 pkt.
b. Do wniosku załączono uchwałę zebrania wiejskiego wraz z protokołem zatwierdzaj
zatwierdzającym
cym zaplanowane zadanie
(dotyczy sołectw) lub załączono
czono deklaracje poparcia dla zaplanowanego przedsięwzięcia 3 pkt.
c. Elementem zakończenia operacji będzie
ędzie organizacja Dnia Rybackiego w danej miejscowo
miejscowości organizowanego w
ramach środków
rodków własnych wnioskodawcy (koszt niekwalifikowalny lub wkład niefinansowy),
niefinansowy), w której udział weźmie
we
minimum 30 osób (we wniosku wskazano m.in. miejsce realizacji, liczbę
liczb osób, planowany termin): 3 pkt.

5

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

6

Projekt zakłada stosowanie rozwiązańń innowacyjnych: Nie zakłada / Tak - w skali regionu / Kraju

7

Projektodawca posiada doświadczenie
wiadczenie lub kwalifikacje w dziedzinie objętej
obj
projektem, w tym:
a. Do wniosku załączono
czono minimum 3 potwierdzenia zrealizowanych przez wnioskodawcę inicjatyw (umowy,
sprawozdania itp.): 2 pkt.
b. Osoba / osoby podpisująca/e
ca/e wniosek o dofinansowanie brała/y udział w szkoleniach po
poświeconych
wieconych wdraŜ
wdraŜaniu /
realizacji i rozliczaniu projektów Unii Europejskiej: 2 pkt.
c. Osoba / osoby podpisująca/e
ca/e wniosek o dofinansowanie brała/y udział w szkoleniach organizowanych przez LGR Obra
– Warta poświęconych wdraŜaniu Małych Grantów Rybackich:
Rybackich 2 pkt.

0/2/4/6

6

8

Wykazany potencjał wnioskodawcy gwarantuje powodzenie realizacji projektu, w tym
a. Pomysł na utrzymanie trwałości
ci projektu w okresie 5 lub 10 lat (w zaleŜności
zale
ci od specyfiki operacji) od momentu
zakończenia jego realizacji: 3 pkt.
dne pozwolenia i
b. W przypadku projektu o charakterze inwestycyjnym do wniosku załączono wszystkie niezbędne
uzgodnienia (o ile wymaga tego specyfika operacji), pozwalające
pozwalaj
na realizację operacji (np. pozwolenie na budowę
budow itd.):
3 pkt.
c. Do wniosku załączono
czono kosztorys inwestorski llub 2 oferty dla kaŜdego
dego z zaplanowanych wydatków potwierdzające
potwierdzaj
zakres i wartość prac (potwierdzające
ce zasad
zasadę zachowania konkurencyjności): 3 pkt.
d. Do wniosku załączono wyciągg bankowy z konta potwierdzaj
potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę środków
rodków
stanowiących
cych wkład własny dla planowanej operacji:
operacji 3 pkt.
e. Projekt zakłada (uzasadnione z punktu widzenia operacji) stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT): 3 pkt.
f. Projekt zakłada (uzasadnione z punktu widzenia operacji) wykorzystanie lub
lu pielęgnowanie
gnowanie tradycji rybackich na
obszarze LSROR (opisanych w Rozdziale II, pkt 2.9 LSROR): 3 pkt.
g. Projekt zakłada stosowanie rozwiązańń słu
słuŜących ochronie środowiska: 3 pkt.
h. Projekt słuŜyy rozwojowi turystyki na obszarze objętym
obj
LSROR: 3 pkt.

0/3/6/9/1
2/15/18/
21/24

24

9

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

1/2/3

3

Organizacja PoŜytku Publicznego
KRS:0000334677
NIP: 5961712141
REGON: 080359428

Adres siedziby:
ul. StraŜacka 1
66-330 Pszczew

Biuro Pszczew (woj.
(
lubuskie)
Adres:
ul. Rynek 4
66-330 Pszczew

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 95 761 7086
Fax: 95 715 4857

Biuro Sieraków (woj. wielkopolskie)
Adres:
ul. Wroniecka 25
64-410 Sieraków

„PrzekaŜ 1% podatku na wsparcie Rybackich Inicjatyw Społecznych
– wskaŜ w zeznaniu PIT nr KRS 0000334677”
0000334677

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 781 632 885
Fax: ---

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycję w zrównowaŜone rybołówstwo.

10

Projekt związany z działaniami promującymi
ącymi Rybacki Region Obra - Warta (spójny z działaniami realizowanymi przez
LGR Obra - Warta)

0/3

3

11

Projekt o charakterze inwestycyjnym dotyczący
dotycz
obiektu o wyjątkowej wartości
ci historycznej i/lub kulturowej i/lub
społecznej, lub
Projekt o charakterze nieinwestycyjnym związany
zwi
z działaniami na rzecz ochrony wyjątkowych wartości
ci historycznych i
kulturowych Regionu Obra – Warta (np. ginące
gin
zawody, tradycyjne metody produkcji i połowu)

0/6

6

12

Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi:
od 20 000,01 zł / od 15 000,01 zł do 20 000,00 zł / od 10 000,01 zł do 15 000,00 zł / do 10 000,00 zł

0/3/6/9

9

Razem

-

77

Opracowanie własne LGR

Zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu Komitetu LGR ostateczną
ostateczn liczbę punktów oblicza się
si jako średnią arytmetyczną
ze wszystkich ocen cząstkowych
stkowych (do dwóch miejsc po przecinku) przyznanych przez członków komitetu w formularzu
ocen, którego wzór stanowi załącznik
cznik nr 3a
3a-22 do Regulaminu Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta. Operacja
z sektora społecznego / gospodarczego
czego moŜe
mo otrzymać maksymalnie 77 punktów. Zgodnie z zapisami Regulaminu
Komitetu LGR Obra – Warta (§ 21, pkt 1) do realizacji mogą zostać wybrane tylko te operacje, które uzyskaj
uzyskają wymaganą
minimalną punktów liczbę punktów - 50%+1 pkt maksymalnej punktacji, którą dana operacja moŜe
mo uzyskać w ramach
oceny. Próg ten wynosi 39,5 pkt dla operacji z sektora społecznego / gospodarczego.

2.2 Kryteria wyboru operacji dla środka:
środka: Restrukturyzacja lub reorientacja działalno
działalności gospodarczej
lub dywersyfikacja zatrudnienia
udnienia osób mających
maj
pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Tab. 9.2 – Kryteria: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
działalno ci gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem

Dopuszczające Kryteria zgodności
ści operacji z LSROR
1
2
3

T/N

Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się
si o wsparcie w ramach konkursu
Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR
Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (zgodnie z rozporządzeniem
rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 15 października
dziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania
pomocy (…))
Sektory społeczny i
Sektor publiczny
gospodarczy

Lokalne kryteria wyboru

Punkty

1

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

2

Max

Punkty

Max

0/1/2/3/4

4

n/d

n/d

Wnioskodawcą projektu jest podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia
rozporz
od minimum
31/12/2010

0/5

5

n/d

n/d

3

Wnioskodawca na dzień składania wniosku nie otrzymał wsparcia w ramach PO RYBY 2007-13
(na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie / decyzji Komitetu LGR Obra Warta)

0/3

3

n/d

n/d

4

Podczas realizacji operacji wykorzystywane będą
b
obiekty i /lub sprzęt naleŜący do gospodarstwa
rybackiego wnioskodawcy bezpośrednio
rednio związane
zwi
z prowadzoną gospodarką rybacką

0-3

3

n/d

n/d

5

W ramach konkursu złoŜono
ono 1 wniosek o dofinansowanie: nie / tak

0/2

2

n/d

n/d

6

Projekt zakłada stosowanie rozwiązańń innowacyjnych:
Nie zakłada / Tak - w skali regionu / kraju

0/2/3

3

n/d

n/d

7

Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy (na podstawie umowy o pracę):
prac Nie zakłada /
Tak – 1 miejsce / 2 i więcej

0/2/4

4

n/d

n/d

8

Projektodawca posiada doświadczenie
wiadczenie lub kwalifikacje w dziedzinie objętej
obj
projektem

0-4

4

n/d

n/d

Organizacja PoŜytku Publicznego
KRS:0000334677
NIP: 5961712141
REGON: 080359428

Adres siedziby:
ul. StraŜacka 1
66-330 Pszczew

Biuro Pszczew (woj.
(
lubuskie)
Adres:
ul. Rynek 4
66-330 Pszczew

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 95 761 7086
Fax: 95 715 4857

Biuro Sieraków (woj. wielkopolskie)
Adres:
ul. Wroniecka 25
64-410 Sieraków

„PrzekaŜ 1% podatku na wsparcie Rybackich Inicjatyw Społecznych
– wskaŜ w zeznaniu PIT nr KRS 0000334677”
0000334677

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 781 632 885
Fax: ---

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycję w zrównowaŜone rybołówstwo.

9

Wykazany potencjał wnioskodawcy gwarantuje powodzenie realizacji projektu

0-4

4

n/d

n/d

10

Projekt zakłada stosowanie rozwiązańń słuŜą
słuŜących ochronie środowiska

0-3

3

n/d

n/d

11

Projekt słuŜyy rozwojowi turystyki na obszarze obj
objętym LSROR

0-5

5

n/d

n/d

12

Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi:
od 200 000,01 zł / od 130 000,01 do 200 000,00 zł / do 130 000,00 zł

0/3/6

6

n/d

n/d

13

Projekt zakłada (uzasadnione z punktu widzenia operacji) stosowanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

0-3

3

n/d

n/d

14

Projekt zakłada (uzasadnione z punktu widzenia operacji) wykorzystanie lub pielęgnowanie
piel
tradycji rybackich na obszarze LSROR (opisanych w Rozdziale II, pkt 2.9 LSROR)

0-3

3

n/d

n/d

52

n/d

n/d

Razem

-

Opracowanie własne LGR
Zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu Komitetu LGR ostateczną
ostateczn liczbę punktów oblicza się
si jako średnią arytmetyczną
ze wszystkich ocen cząstkowych
stkowych (do dwóch miejsc po przecinku) przyznanych przez członków komitetu w formularzu
ocen, którego wzór stanowi załącznikk nr 3b do Regulaminu Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta. Operacja
z sektora społecznego / gospodarczego moŜe
mo otrzymać maksymalnie 52 punkty. Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu
LGR Obra – Warta (§ 21, pkt 1) do realizacji mogą
mog zostać wybrane
ne tylko te operacje, które uzyskają
uzyskaj wymaganą minimalną
punktów liczbę punktów - 50%+1 pkt maksymalnej punktacji, którą
któr dana operacja moŜee uzyskać
uzyska w ramach oceny. Próg ten
wynosi 27 pkt dla operacji z sektora społecznego / gospodarczego.

2.4 Kryteria wyboru
ru operacji dla środka: Ochrona środowiska
rodowiska lub dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zaleŜnych
nych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjno
atrakcyjności
ci lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
klęski Ŝywiołowej.
Tab. 9.4 – Kryteria: Ochrona środowiska
rodowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zaleŜnych
zale
od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności
ści
ci lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski Ŝywiołowej
Dopuszczające Kryteria zgodności
ci operacji z LSROR

T/N

1

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

2

Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR

Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (zgodnie z rozporządzeniem
rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 15 października
dziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania
pomocy (…))
Sektory społeczny i
Sektor publiczny
gospodarczy
Lokalne kryteria wyboru
Punkty
Max
Punkty
Max

3

1

Wnioskodawcą projektu jest podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia
rozporz
od minimum
31/12/2010

n/d

n/d

n/d

n/d
n/d

2

W ramach konkursu złoŜono
ono 1 wniosek o dofinansowanie: nie / tak
1. Sektory społeczny i gospodarczy: Wnioskodawcą
Wnioskodawc jest podmiot / osoba posiadający/a siedzibę
/ miejsce zamieszkania na obszarze działania LGR Obra – Warta oraz działający/a /
mieszkający/a minimum 12 miesięcy
cy (na dzień
dzie składania wniosku);
2. Sektor publiczny: wnioskodawcą jest: Gmina.

n/d

3
4

Wskaźnik rybackości
ci 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 / powyŜej
powy 4,0

n/d

5

Projekt zakłada stosowanie rozwiązańń innowacyjnych: Nie/ Tak - w skali regionu / kraju

6

Projekt przyczyni się do utrzymania istniej
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

n/d
n/d

7

Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy (na podstawie umowy o pracę):
prac Nie zakłada /
Tak - 1 miejsce / 2 i więcej

Organizacja PoŜytku Publicznego
KRS:0000334677
NIP: 5961712141
REGON: 080359428

Adres siedziby:
ul. StraŜacka 1
66-330 Pszczew

Biuro Pszczew (woj.
(
lubuskie)
Adres:
ul. Rynek 4
66-330 Pszczew

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 95 761 7086
Fax: 95 715 4857

n/d

n/d

n/d

0/2

2

0/5

5

1/2/3/4

4

0/2/3

3

0/2

2

n/d

n/d

n/d
n/d
n/d

n/d

Biuro Sieraków (woj. wielkopolskie)
Adres:
ul. Wroniecka 25
64-410 Sieraków

„PrzekaŜ 1% podatku na wsparcie Rybackich Inicjatyw Społecznych
– wskaŜ w zeznaniu PIT nr KRS 0000334677”
0000334677

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 781 632 885
Fax: ---

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycję w zrównowaŜone rybołówstwo.

8
9

10

Projektodawca posiada doświadczenie
wiadczenie w dziedzinie objętej
obj
projektem

n/d

n/d

n/d

n/d

Wykazany potencjał wnioskodawcy gwarantuje powodzenie realizacji projektu

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

2/4/6/8

8

Projekt zakłada:
a) rekultywację, w tym renaturyzację i utrzymanie zbiorników wodnych lub realizację
realizacj programu
małej retencji - 8 pkt.
b) zachowanie róŜnorodności
ci 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,
renowacj zabezpieczenie i
oznakowanie kąpielisk - 4 pkt.
d) inne działania z zakresu ochrony środowiska, mo
moŜliwe do realizacji w ramach LSROR - 2 pkt.

11
12

Projekt słuŜyy rozwojowi turystyki na obszarze obj
objętym LSROR

n/d

n/d

0-4

4

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

n/d

n/d

1/2/3

3

13

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

n/d

n/d

0/1/2/6

6

-

37

Razem

-

n/d

Opracowanie własne LGR

Zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu Komitetu LGR ostateczną
ostateczn liczbę punktów oblicza się
si jako średnią arytmetyczną
ze wszystkich ocen cząstkowych
stkowych (do dwóch miejsc po przecinku) przyznanych przez członków komitetu w formularzu
ocen, którego wzór stanowi załącznikk nr 3d do Regulaminu Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta. Operacja
z sektora społecznego / gospodarczego moŜe
mo
otrzymać maksymalnie 57 punktów, natomiast operacja z sektora
publicznego moŜe otrzymać maksymalnie 37 punktów. Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu LGR Obra – Warta (§
21, pkt 1) do realizacji mogą zostaćć wybrane tylko te operacje, które uzyskają
uzyskaj wymaganą minimalną punktów liczbę
punktów - 50%+1 pkt maksymalnej punktacji, którą
któr dana operacja moŜe uzyskać w ramach oceny. Próg ten wynosi
w
odpowiednio 29,5 pkt dla operacji z sektora społecznego
społ
/ gospodarczego i 19,5 pkt dla operacji z sektora publicznego.

Organizacja PoŜytku Publicznego
KRS:0000334677
NIP: 5961712141
REGON: 080359428

Adres siedziby:
ul. StraŜacka 1
66-330 Pszczew

Biuro Pszczew (woj.
(
lubuskie)
Adres:
ul. Rynek 4
66-330 Pszczew

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 95 761 7086
Fax: 95 715 4857

Biuro Sieraków (woj. wielkopolskie)
Adres:
ul. Wroniecka 25
64-410 Sieraków

„PrzekaŜ 1% podatku na wsparcie Rybackich Inicjatyw Społecznych
– wskaŜ w zeznaniu PIT nr KRS 0000334677”
0000334677

E-mail: biuro@lgrow.pl
Tel.: 781 632 885
Fax: ---

Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycję w zrównowaŜone rybołówstwo.

