
Tabela 12. 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 



Tabela 13. 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. 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 

5. 
 
 
 
 
 

 

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 

6. Rodzaj beneficjenta 
Preferowane będą projekty realizowane przez rybaków 

Beneficjent jest rybakiem 2 

Beneficjent nie jest rybakiem 0 



Tabela 14. Lokalne kryteria wyboru operacji „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 

 

Lp. Nazwa kryterium Punkty 
1. 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 

2. 

 

Wpływ na rozwój turystyki 

Preferowane będą operacje mające bezpośredni wpływ na rozwój turystki  

W wyniku realizowanego projektu powstanie nowe gospodarstwo 
agroturystyczne, przystań wodna, obiekt gastronomiczny oferujący 
produkty rybna lub obiekt hotelowy 

3 

realizacja projektu wypromuje nowe formy usług turystycznych oraz 
wzmocni infrastrukturę okołoturystyczna 

2 

projekt przyczyni się do zróżnicowania usług turystycznych 1 

przedsięwzięcie będzie miało nikły wpływ na rozwój turystyki 0 

3. Wysokość wnioskowanej dotacji 
Preferowane będą operacje poniżej 100 tys. zł 

przedsięwzięcia poniżej 100 tys. zł 3 

przedsięwzięcia powyżej 100 tys. zł do 150 tys. zł 2 

przedsięwzięcia powyżej 150 tys. zł do 200 tys. zł 1 

przedsięwzięcia w wysokości 200 tys. zł 0 

4. Wysokość wkładu własnego 

Preferowane będą operacje, w których wnioskodawca zapewni większy wkład własny 

wkład ponad 60% 3 

wkład ponad 50% do 60% 2 

wkład ponad 40% do 50% 1 

wkład 40 % 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 



Tabela 15. 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”  

 

Lp. Nazwa kryterium Punkty 
1. Przedmiotowy zakres operacji 

Preferowane będą ściśle określone rodzaje operacji 

inwestycje melioracyjne oraz zachowanie różnorodności biologicznej i 

chronionych gatunków organizmów wodnych 

3 

zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami 
ochrony przyrody 

2 

zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody lub inwestycje dot. 
kąpielisk 

1 

inne, nie wymienione 0 

2. 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 

3. 
 

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 

4. 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 

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 

 


