
Tabela 2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Restrukturyzacja i reorganizacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem” 
 
Lp. Nazwa kryterium Punkty 
1. Wykorzystanie zasobów lokalnych 

Preferowane będą operacje realizowane w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze 
regionu z uwzględnieniem ich rewitalizacji i promocji 
przedsięwzięcie będzie realizowane w parciu o zasoby kulturowe i 
przyrodnicze z uwzględnieniem ich rewitalizacji i promocji 

3 

przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o zasoby kulturowe i 
przyrodnicze 

2 

przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o zasoby przyrodnicze 1 
przedsięwzięcie nie będzie wykorzystywało zasobów lokalnych 0 

2. 
 

Rodzaj planowanej działalności gospodarczej lub dywersyfikacji 
zatrudnienia 
Preferowane będą operacje mające bezpośredni wpływ na rozwój działalności 
preferowanych z punktu widzenia LSROR 
działalność na bazie rybactwa lub jego produktów 3 
rozwój produktów lub usług lokalnych, lokalna gastronomia, miejsca 
noclegowe, produkty lub usługi lokalne związane z rękodziełem lub 
rzemiosłem 

2 

produkty lub usługi lokalne związane z turystyką, rekreacją, sportem 1 
żadne z wymienionych 0 

3. Tworzenie nowych miejsc pracy 
Preferowane będą operacje w wyniku, których wzrośnie zatrudnienie 
przedsięwzięcie zakłada utworzenie min 3 nowych miejsc pracy 3 
przedsięwzięcie zakłada utworzenie 2 nowych miejsc pracy 2 
przedsięwzięcie zakłada utworzenie 1 miejsca pracy 1 
przedsięwzięcie nie zakłada utworzenia nowych miejsc pracy 0 

4. Aktywność społeczna 
Preferowane będą projektu wnioskodawców, którzy są członkami organizacji 
działających na rzecz rozwoju obszarów rybackich 
jest członkiem organizacji, która działa na rzecz rozwoju obszarów 
rybackich dłużej niż 1 rok 

3 

jest członkiem organizacji, która działa na rzecz rozwoju obszarów 
rybackich od 6 miesięcy do 12 miesięcy 

2 

jest członkiem poniżej 6 miesięcy 1 
nie jest członkiem organizacji działającej na rzecz rozwoju obszarów 
rybackich 

0 

5. Innowacyjność projektu 
Preferuje operacje o wysokim poziomie innowacyjności 
przedsięwzięcie jest innowacyjne w skali Polski 3 
przedsięwzięcie jest innowacyjne w skali regionu 2 
przedsięwzięcie jest innowacyjne dla wnioskodawcy 1 
przedsięwzięcie nie jest innowacyjne 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 

 
 
 


