
Tabela 1. Lokalne kryteria wyboru operacji „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” 
 
Lp. Nazwa kryterium Punkty 
1. Oddziaływanie projektu 

Preferowane będą operacje mające wpływ na aktywizację lokalnego społeczeństwa, 
wzmocnienie partnerstwa i wzrost lokalnych inicjatyw 
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy aktywności społecznej, będzie 
realizowane w partnerstwie przynajmniej dwóch sektorów, 
zaangażowana będzie młodzież 

3 

przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy aktywności społecznej, 
zaangażowana będzie młodzież 

2 

przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy aktywności społecznej 1 
inny przedsięwzięcie 0 

2. 
 

Doświadczenie 
Preferowane będą projekty wnioskodawców, którzy realizowali podobne 
przedsięwzięcia 
wnioskodawca realizował więcej niż 1 projekt w podobnym zakresie, 
posiada zaplecze administracyjne oraz wykwalifikowaną kadrę 

3 

wnioskodawca realizował 1 projekt w podobnym zakresie, posiada 
zaplecze administracyjne oraz wykwalifikowaną kadrę 

2 

wnioskodawca realizował inne przedsięwzięcie z wykorzystaniem 
funduszy UE 

1 

wnioskodawca nie realizował podobnego przedsięwzięcia 0 
3. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 400 tys. zł 
przedsięwzięcia poniżej 400 tys. zł 3 
przedsięwzięcia powyżej 400 tys. zł do 600 tys. zł 2 
przedsięwzięcia powyżej 600 tys. zł do 800 tys. zł 1 
przedsięwzięcia powyżej 800 tys. zł 0 

4. Wysokość wkładu własnego 
Preferowane będą operacje, w których wnioskodawca zapewni większy wkład własny 
wkład ponad 50% 3 
wkład ponad 30% do 50% 2 
wkład ponad 15% do 30% 1 
wkład 15 % 0 

5. Przedmiotowy zakres operacji 
Preferowane będą projekty, które wzmocnią potencjał turystyczny regionu poprzez 
budowę infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaków turystycznych 
projekt dotyczy budowy kompleksowej infrastruktury turystycznej, 
szlaków wodnych, rowerowych i pieszych, obiektów sportowych i 
rekreacyjnych 

3 

zagospodarowanie centrum wsi, obiekty społeczno – kulturalne 2 
przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych i 
centrów wsi 

1 

przedsięwzięcie będzie miało znikomy wpływ na rozwój turystyki 0 
6. 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj prowadzonej działalności  
Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez rybaków 
Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest 
podstawową działalnością (jedynym źródłem utrzymania) 

3 

Działalność rybacka jest dodatkowym zajęciem beneficjenta 2 
Beneficjent prowadził działalność rybacką i może to udokumentować, ale 
w chwili obecnej zaprzestał jej prowadzenia 

1 

Beneficjent nie prowadził i nie prowadzi działalności rybackiej 0 
7. Rodzaj beneficjenta 

Preferowane będą projekty realizowane przez rybaków 
Beneficjent jest rybakiem 2 
Beneficjent nie jest rybakiem 0 

 
 
 


