Tabela 4. Lokalne kryteria wyboru operacji „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu
potencjału produkcyjnego sektora rybackiego w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej”
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Nazwa kryterium

Punkty

Przedmiotowy zakres operacji
Preferowane będą ściśle określone rodzaje operacji
inwestycje melioracyjne oraz zachowanie różnorodności biologicznej i
3
chronionych gatunków organizmów wodnych
zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami
2
ochrony przyrody
zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody lub inwestycje dot.
1
kąpielisk
inne, nie wymienione
0
Zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
Finansowane będą operacje mające na celu przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
wielkość poniesionych strat powyżej 100 tys. zł
3
wielkość poniesionych strat powyżej 50 tys. zł
2
wielkość poniesionych strat powyżej 20 tys. zł
1
Wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
Preferuje operacje, które w większym stopniu mogą przyczyniać się do podniesienia
świadomości ekologicznej
zauważalny wpływ
2
brak wpływu
0
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
3
rybackich dłużej niż 1 rok
jest członkiem organizacji, która działa na rzecz rozwoju obszarów
2
rybackich od 6 miesięcy do 12 miesięcy
jest członkiem poniżej 6 miesięcy
1
nie jest członkiem organizacji działającej na rzecz rozwoju obszarów
0
rybackich
Zasięg obszarowy oddziaływania operacji
Preferowane będą operacje mające wpływ na większy obszar w ramach obszaru
objętego LSROR
projekt obejmuje ponad 3 gminy
3
projekt obejmuje 1-3 gminy
2
projekt obejmuje 1 miejscowość
1
wpływ projektu tylko na wnioskodawcę
0
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
Rodzaj prowadzonej działalności
Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez rybaków
Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest
3
podstawową działalnością (jedynym źródłem utrzymania)
Działalność rybacka jest dodatkowym zajęciem beneficjenta
2
Beneficjent prowadził działalność rybacką i może to udokumentować, ale
1
w chwili obecnej zaprzestał jej prowadzenia
Beneficjent nie prowadził i nie prowadzi działalności rybackiej
0
Rodzaj beneficjenta
Preferowane będą projekty realizowane przez rybaków
Beneficjent jest rybakiem
2
Beneficjent nie jest rybakiem
0

