
 

 

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora 

rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku 

 KRYTERIA 

1 A. Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku. 0 lub 5 PKT 

LUB 

B. Siedziba firmy wnioskodawcy mieści się ma obszarze objętym LSR lub na obszarze LSR zgłoszono dodatkowe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 0 lub 5 

PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty przedstawione przez 

Wnioskodawcę – kryterium uważa się za spełnione jeśli: 

A. Wnioskodawca jest osobą fizyczną i w dniu złożenia wniosku posiada zameldowanie na pobyt stały lub 

czasowy na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju nieprzerwanie od minimum 12 miesięcy. 

Wnioskodawca załącza zaświadczenie o zameldowaniu, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

LUB 

B. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę lub zgłoszone dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR od co najmniej 12 miesięcy. Wnioskodawca załącza do 

wniosku aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego, tj. wykonany w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dokument 

powinien zawierać datę zgłoszenia siedziby firmy lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

2 Wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzaniu podatków (PIT/CIT) na obszarze objętym LSR. 0 lub 6 

PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Kryterium uważa się za spełnione, jeśli Wnioskodawca przedstawił 

wymagane oświadczenie jako załącznik do wniosku. 

3 Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych o: 

- od 5,0 do 10,0 punktów procentowych 4 PKT 

- od 10,1 do 25 punktów procentowych 6 PKT 

- powyżej 25 punktów procentowych 8 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 6 lub 8 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wkład własny 

jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty 

wnioskowanego dofinansowania. Przykład: Jeśli wymagany wkład własny to 10% a Wnioskodawca zadeklaruje 

poniesienie wkładu własnego w wysokości 20,5%, otrzyma w ramach kryterium 6 pkt (wkład wyższy o 10,5 

punktów procentowych od wymaganego). 

4 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Wnioskodawca zadeklarował wykorzystanie oraz szczegółowo 

opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. 

wykorzystanie sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom 

klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz ewentualne 

dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub 

innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia 

kryterium). 

5 W ramach projektu planowane jest stworzenie nowego średniorocznego miejsca pracy (zatrudnienie nowego 

pracownika) w wymiarze większym niż wymogi programowe: 

- od 1,25 - 1,5 pełnego miejsca pracy 4 PKT  

- powyżej 1,5 pełnego miejsca pracy 8 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 8 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium 

zostanie uznane za spełnione w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy 

w łącznym wymiarze minimum 1,25 etatu (1 etat jako wymagane minimum +0,25 etatu dodatkowo). Za 

stworzenie miejsca pracy w wymiarze 1 etatu rozumie się etat średnioroczny, tzn. średni łączny wymiar czasu 

pracy w ramach stworzonych stanowisk przez okres 12 miesięcy rozliczeniowych: 1 miejsce pracy x 1 etat x 1 

rok, 2 miejsca pracy x ½ etatu x 1 rok, itd. 

Przykład: Jeśli Wnioskodawca zaplanuje utworzenie miejsc pracy w łącznym, średniorocznym wymiarze 2,5 

etatu, otrzyma w ramach kryterium 8 pkt (powyżej 1,5 pełnego miejsca pracy). 



 

6 Wnioskodawca planuje stworzenie całorocznego miejsca pracy (zatrudnienie nowego pracownika przez pełne 12 

miesięcy w każdym roku). Planowana działalność nie jest działalnością sezonową.  

0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zawarcia we wniosku informacji o 

utworzeniu stanowisk pracy o łącznym wymiarze 1 pełnego etatu, utrzymywanych w sposób ciągły 12 miesięcy w 

każdym roku zgodnie z wymogami programu. Przykład: Jeśli Wnioskodawca zadeklaruje utworzenie miejsca 

pracy o łącznym, ale średniorocznym wymiarze 1 etatu (2 osoby zatrudnione w ciągu roku tylko przez 6 miesięcy) 

NIE otrzyma punktów w ramach kryterium. 

7 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- od 100 tysięcy PLN do 200 tysięcy PLN 6 PKT 

- do 100 tysięcy PLN 10 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 6 lub 10 punktów. 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie, pozycja: wnioskowana kwota dofinansowania. 

8 Wnioskowany projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny nowego produktu lub usługi: 

- na obszarze gminy 2 PKT 

- na obszarze LSR 4 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 2 lub 4 punkty. Uszczegółowienie i metodologia: 

Wnioskodawca w ramach operacji zakłada wprowadzenie na obszar objęty LSR (w całości lub na obszar co 

najmniej jednej z gmin) całkowicie nowej, niedostępnej dotychczas usługi lub produktu. Weryfikacja nastąpi w 

oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz 

równych szans w dostępie do środków, RLGD nie zamyka listy rodzajów produktów i usług. Zadaniem 

Wnioskodawcy będzie szczegółowo opisać element innowacyjny ze wskazaniem wyników analizy rynku 

lokalnego wskazującej na zasięg innowacyjności oraz uzasadnić w jaki sposób wpłynie to na realizację celów 

opisywanego projektu. 

9 W ramach projektu planowane jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji rybackich.  

0 lub 6 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, 

RLGD nie definiuje listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i tradycji w ramach projektu, z 

zastrzeżeniem wykazania wyraźnego związku z rybactwem. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w 

jaki sposób zamierza wykorzystać dane zasoby i tradycje. 

10 Wnioskodawca złożył jeden wniosek w bieżącym naborze. 0 lub 6 PKT 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja w oparciu o dane RLGD: rejestr wniosków po zamknięciu naboru. 

Kryterium uważa się za spełnione, jeśli Wnioskodawca występuje tylko jeden raz w powyższym rejestrze. 

11 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu i/lub doradztwie świadczonym przez RLGD w ramach danego naboru 

wniosków 0 lub 2 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację 

RLGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach i/lub rejestr udzielonego doradztwa 

utworzony w biurze LGD, w oparciu o wskazanie we wniosku, że Wnioskodawca wziął/wzięła udział w jednej lub 

obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Udział w obu formach 

wsparcia nie wpływa na liczbę punktów – uczestnictwo wyłącznie w szkoleniu lub wyłącznie w doradztwie 

oznacza spełnienie kryterium. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie 

(liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. 

Punkty w ramach kryterium nie zostaną przyznane w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie figuruje na 

liście obecności szkoleń i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony 

wniosek, pomimo wskazania we wniosku na uzyskanie wsparcia. 

12 Wnioskodawcą jest osoba w wieku: 

- do 40 roku życia 0 lub 4 PKT 

LUB 

- powyżej 50 roku życia 0 lub 4 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja w oparciu o informacje 

wskazane we wniosku o dofinansowanie, pozycja: data urodzenia. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która w 

dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia LUB przekroczyła 50 rok życia. 

13 Wnioskodawca planuje, że wśród osób zatrudnionych w wyniku realizacji znajdzie się przynajmniej jedna osoba 

w wieku: 

- do 40 roku życia 0 lub 5 PKT 

lub 

- powyżej 50 roku życia 0 lub 5 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja w oparciu o informacje 

wskazane we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca przedstawił deklarację, że na miejscu pracy utworzonym 

w ramach projektu zatrudni osobę w wieku do 40 roku życia lub powyżej 50 roku życia.  

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie operacji: 35 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi poprzez zsumowanie punktów zdobytych w ramach każdego z 

kryteriów. Każde kryterium ma charakter zamknięty TAK-NIE (spełnia – nie spełnia), nie ma możliwości otrzymania 

punktów ułamkowych, np. 4,25 PKT. Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez 

Wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją, pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego 

uzasadnienia. 



 

 

1.1.2 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa 

w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR 

do 2022 roku 

 KRYTERIA 

1 A. Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku. 0 lub 5 PKT 

LUB 

B. Siedziba firmy wnioskodawcy mieści się ma obszarze objętym LSR lub na obszarze LSR zgłoszono dodatkowe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 0 lub 5 

PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty przedstawione przez 

Wnioskodawcę – kryterium uważa się za spełnione jeśli: 

A. Wnioskodawca jest osobą fizyczną i w dniu złożenia wniosku posiada zameldowanie na pobyt stały lub 

czasowy na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju nieprzerwanie od minimum 12 miesięcy. 

Wnioskodawca załącza zaświadczenie o zameldowaniu, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

LUB 

B. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę lub zgłoszone dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR od co najmniej 12 miesięcy. Wnioskodawca załącza do 

wniosku aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego, tj. wykonany w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dokument 

powinien zawierać datę zgłoszenia siedziby firmy lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

2 Wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzaniu podatków (PIT/CIT) na obszarze objętym LSR. 0 lub 6 

PKT 

Uszczegółowienie i metodologia: Kryterium uważa się za spełnione, jeśli Wnioskodawca przedstawił wymagane 

oświadczenie jako załącznik do wniosku. 

3 Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych o: 

- od 5,0 do 10,0 punktów procentowych 4 PKT 

- od 10,1 do 25 punktów procentowych 6 PKT 

- powyżej 25 punktów procentowych 8 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 6 lub 8 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wkład własny 

jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty 

wnioskowanego dofinansowania. Przykład: Jeśli wymagany wkład własny to 10% a Wnioskodawca zadeklaruje 

poniesienie wkładu własnego w wysokości 20,5%, otrzyma w ramach kryterium 6 pkt (wkład wyższy o 10,5 

punktów procentowych od wymaganego). 

4 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Wnioskodawca zadeklarował wykorzystanie oraz szczegółowo 

opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. 

wykorzystanie sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom 

klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz ewentualne 

dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub 

innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia 

kryterium). 

5 W ramach projektu planowane jest stworzenie nowego średniorocznego miejsca pracy (zatrudnienie nowego 

pracownika) w wymiarze większym niż wymogi programowe: 

- od 1,25 - 1,5 pełnego miejsca pracy 4 PKT  

- powyżej 1,5 pełnego miejsca pracy 8 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 8 punktów. 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zawarcia we wniosku informacji o 

utworzeniu stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 1,25 etatu (1 etat jako wymagane minimum +0,25 

etatu dodatkowo). Za stworzenie miejsca pracy w wymiarze 1 etatu rozumie się etat średnioroczny, tzn. średni 

łączny wymiar czasu pracy w ramach stworzonych stanowisk przez okres 12 miesięcy rozliczeniowych: 1 miejsce 

pracy x 1 etat x 1 rok, 2 miejsca pracy x ½ etatu x 1 rok, itd. 

Przykład: Jeśli Wnioskodawca zaplanuje utworzenie miejsc pracy w łącznym, średniorocznym wymiarze 2,5 

etatu, otrzyma w ramach kryterium 8 pkt (powyżej 1,5 pełnego miejsca pracy). 



 

6 Wnioskodawca planuje stworzenie całorocznego miejsca pracy (zatrudnienie nowego pracownika przez pełne 12 

miesięcy w każdym roku). Planowana działalność nie jest działalnością sezonową.  

0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zawarcia we wniosku informacji o 

utworzeniu stanowisk pracy o łącznym wymiarze 1 pełnego etatu, utrzymywanych w sposób ciągły 12 miesięcy w 

każdym roku zgodnie z wymogami programu. Przykład: Jeśli Wnioskodawca zadeklaruje utworzenie miejsca 

pracy o łącznym, ale średniorocznym wymiarze 1 etatu (2 osoby zatrudnione w ciągu roku tylko przez 6 miesięcy) 

NIE otrzyma punktów w ramach kryterium. 

7 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- od 100 tysięcy PLN do 200 tysięcy PLN 3 PKT 

- do 100 tysięcy PLN 6 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 3 lub 6 punktów. 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie, pozycja: wnioskowana kwota dofinansowania. 

8 Wnioskowany projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny nowego produktu lub usługi  

- na obszarze gminy 2 PKT 

- na obszarze LSR 4 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 2 lub 4 punkty. Uszczegółowienie i metodologia: 

Wnioskodawca w ramach operacji zakłada wprowadzenie na obszar objęty LSR (w całości lub na obszar co 

najmniej jednej z gmin) całkowicie nowej, niedostępnej dotychczas usługi lub produktu. Weryfikacja nastąpi w 

oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz 

równych szans w dostępie do środków, RLGD nie zamyka listy rodzajów produktów i usług. Zadaniem 

Wnioskodawcy będzie szczegółowo opisać element innowacyjny ze wskazaniem wyników analizy rynku 

lokalnego wskazującej na zasięg innowacyjności oraz uzasadnić w jaki sposób wpłynie to na realizację celów 

opisywanego projektu. 

9 W ramach projektu planowane jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji rybackich.  

0 lub 6 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, 

RLGD nie definiuje listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i tradycji w ramach projektu, z 

zastrzeżeniem wykazania wyraźnego związku z rybactwem. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w 

jaki sposób zamierza wykorzystać dane zasoby i tradycje. 

10 Wnioskodawca złożył jeden wniosek w bieżącym naborze. 0 lub 6 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: 

Weryfikacja w oparciu o dane RLGD: rejestr wniosków po zamknięciu naboru. Kryterium uważa się za spełnione, 

jeśli Wnioskodawca występuje tylko jeden raz w powyższym rejestrze. 

11 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu i/lub doradztwie świadczonym przez LGR w ramach danego naboru 

wniosków 0 lub 2 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, 

tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach i/lub rejestr udzielonego doradztwa utworzony 

w biurze LGD, w oparciu o wskazanie we wniosku, że Wnioskodawca wziął/wzięła udział w jednej lub obu 

formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Udział w obu formach wsparcia 

nie wpływa na liczbę punktów – uczestnictwo wyłącznie w szkoleniu lub wyłącznie w doradztwie oznacza 

spełnienie kryterium. 

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas 

szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Punkty w ramach kryterium nie 

zostaną przyznane w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w 

rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, pomimo wskazania we 

wniosku na uzyskanie wsparcia. 

12 Wnioskodawcą jest osoba w wieku: 

- do 40 roku życia 0 lub 4 PKT 

LUB 

- powyżej 50 roku życia 0 lub 4 PKT 

Kryterium rozłączne, przynależność projektu do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na zwiększenie liczby 

punktów. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja w oparciu o informacje wskazane we wniosku 

o dofinansowanie, pozycja: data urodzenia. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która w dniu złożenia wniosku nie 

ukończyła 40 roku życia LUB przekroczyła 50 rok życia. 

13 Wnioskodawca planuje, że wśród osób zatrudnionych w wyniku realizacji znajdzie się przynajmniej jedna osoba 

w wieku: 

- do 40 roku życia 0 lub 5 PKT 

lub 

- powyżej 50 roku życia 0 lub 5 PKT 

Kryterium rozłączne, przynależność projektu do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na zwiększenie liczby 

punktów. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja w oparciu o informacje wskazane we wniosku 

o dofinansowanie. Wnioskodawca przedstawił deklarację, że na miejscu pracy utworzonym w ramach projektu 

zatrudni osobę w wieku do 40 roku życia lub powyżej 50 roku życia.  



 

 

14 Wnioskodawca uruchamia/rozwija działalność związaną z usługami noclegowymi lub gastronomicznymi lub 

wypożyczaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego lub innymi usługami turystycznymi 0 lub 4 PKT. Kryterium 

rozłączne, przynależność do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na zwiększenie liczby punktów. 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek określić we wniosku główne zakresy planowanej działalności, 

wraz ze wskazaniem kodów PKD 2007. Aby otrzymać punkty konieczne jest wykazanie, że planowane wydatki 

na tę kategorię działalności powinny stanowić co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie operacji: 35 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi poprzez zsumowanie punktów zdobytych w ramach każdego z 

kryteriów. Każde kryterium ma charakter zamknięty TAK-NIE (spełnia – nie spełnia), nie ma możliwości otrzymania 

punktów ułamkowych, np. 4,25 PKT. Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez 

Wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją, pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego 

uzasadnienia. 

1.1.3 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na 

obszarze LSR do 2022 roku 

 KRYTERIA 

1 A. Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku. 0 lub 5 PKT 

LUB 

B. Siedziba firmy wnioskodawcy mieści się ma obszarze objętym LSR lub na obszarze LSR zgłoszono dodatkowe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 0 lub 5 

PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty przedstawione przez 

Wnioskodawcę – kryterium uważa się za spełnione jeśli: 

A. Wnioskodawca jest osobą fizyczną i w dniu złożenia wniosku posiada zameldowanie na pobyt stały lub 

czasowy na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju nieprzerwanie od minimum 12 miesięcy. 

Wnioskodawca załącza zaświadczenie o zameldowaniu, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

LUB 

B. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę lub zgłoszone dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR od co najmniej 12 miesięcy. Wnioskodawca załącza do 

wniosku aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego, tj. wykonany w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dokument 

powinien zawierać datę zgłoszenia siedziby firmy lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

2 Wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzaniu podatków (PIT/CIT) na obszarze objętym LSR. 0 lub 6 

PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Kryterium uważa się za spełnione, jeśli Wnioskodawca przedstawił 

wymagane oświadczenie jako załącznik do wniosku. 

3 Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych o: 

- od 5,0 do 10,0 punktów procentowych 4 PKT 

- od 10,1 do 25 punktów procentowych 6 PKT 

- powyżej 25 punktów procentowych 8 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 6 lub 8 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wkład własny 

jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty 

wnioskowanego dofinansowania. Przykład: Jeśli wymagany wkład własny to 10% a Wnioskodawca zadeklaruje 

poniesienie wkładu własnego w wysokości 20,5%, otrzyma w ramach kryterium 6 pkt (wkład wyższy o 10,5 

punktów procentowych od wymaganego). 

4 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Wnioskodawca zadeklarował wykorzystanie oraz szczegółowo 

opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. 

wykorzystanie sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom 

klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz ewentualne 

dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub 

innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia 

kryterium). 



 

5 W ramach projektu planowane jest stworzenie nowego średniorocznego miejsca pracy (zatrudnienie nowego 

pracownika) w wymiarze większym niż wymogi programowe: 

- od 1,25 - 1,5 pełnego miejsca pracy 4 PKT  

- powyżej 1,5 pełnego miejsca pracy 6 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 6 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium 

zostanie uznane za spełnione w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy 

w łącznym wymiarze minimum 1,25 etatu (1 etat jako wymagane minimum +0,25 etatu dodatkowo). Za 

stworzenie miejsca pracy w wymiarze 1 etatu rozumie się etat średnioroczny, tzn. średni łączny wymiar czasu 

pracy w ramach stworzonych stanowisk przez okres 12 miesięcy rozliczeniowych: 1 miejsce pracy x 1 etat x 1 

rok, 2 miejsca pracy x ½ etatu x 1 rok, itd. 

Przykład: Jeśli Wnioskodawca zaplanuje utworzenie miejsc pracy w łącznym, średniorocznym wymiarze 2,5 

etatu, otrzyma w ramach kryterium 6 pkt (powyżej 1,5 pełnego miejsca pracy). 

6 Wnioskodawca planuje stworzenie całorocznego miejsca pracy (zatrudnienie nowego pracownika przez pełne 12 

miesięcy w każdym roku). Planowana działalność nie jest działalnością sezonową.  

0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zawarcia we wniosku informacji o 

utworzeniu stanowisk pracy o łącznym wymiarze 1 pełnego etatu, utrzymywanych w sposób ciągły 12 miesięcy w 

każdym roku zgodnie z wymogami programu. Przykład: Jeśli Wnioskodawca zadeklaruje utworzenie miejsca 

pracy o łącznym, ale średniorocznym wymiarze 1 etatu (2 osoby zatrudnione w ciągu roku tylko przez 6 miesięcy) 

NIE otrzyma punktów w ramach kryterium. 

7 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- od 100 tysięcy PLN do 200 tysięcy PLN 3 PKT 

- do 100 tysięcy PLN 6 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 3 lub 6 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, pozycja: 

wnioskowana kwota dofinansowania. 

8 Wnioskowany projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny nowego produktu lub usługi: 

- na obszarze gminy 2 PKT 

- na obszarze LSR 4 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 2 lub 4 punkty. Uszczegółowienie i metodologia: 

Wnioskodawca w ramach operacji zakłada wprowadzenie na obszar objęty LSR (w całości lub na obszar co 

najmniej jednej z gmin) całkowicie nowej, niedostępnej dotychczas usługi lub produktu. Weryfikacja nastąpi w 

oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz 

równych szans w dostępie do środków, RLGD nie zamyka listy rodzajów produktów i usług. Zadaniem 

Wnioskodawcy będzie szczegółowo opisać element innowacyjny ze wskazaniem wyników analizy rynku 

lokalnego wskazującej na zasięg innowacyjności oraz uzasadnić w jaki sposób wpłynie to na realizację celów 

opisywanego projektu. 

9 W ramach projektu planowane jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji rybackich.  

0 lub 6 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, 

RLGD nie definiuje listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i tradycji w ramach projektu, z 

zastrzeżeniem wykazania wyraźnego związku z rybactwem. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w 

jaki sposób zamierza wykorzystać dane zasoby i tradycje. 

10 Wnioskodawca złożył jeden wniosek w bieżącym naborze. 0 lub 6 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: 

Weryfikacja w oparciu o dane RLGD: rejestr wniosków po zamknięciu naboru. Kryterium uważa się za spełnione, 

jeśli Wnioskodawca występuje tylko jeden raz w powyższym rejestrze. 

11 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu i/lub doradztwie świadczonym przez LGR w ramach danego naboru 

wniosków. 0 lub 2 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, 

tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach i/lub rejestr udzielonego doradztwa utworzony 

w biurze LGD, w oparciu o wskazanie we wniosku, że Wnioskodawca wziął/wzięła udział w jednej lub obu 

formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Udział w obu formach wsparcia 

nie wpływa na liczbę punktów – uczestnictwo wyłącznie w szkoleniu lub wyłącznie w doradztwie oznacza 

spełnienie kryterium. 

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas 

szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Punkty w ramach kryterium nie 

zostaną przyznane w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w 

rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, pomimo wskazania we 

wniosku na uzyskanie wsparcia. 

12 Wnioskodawcą jest osoba w wieku: 

- do 40 roku życia 0 lub 4 PKT 

LUB 

- powyżej 50 roku życia 0 lub 4 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja w oparciu o informacje 

wskazane we wniosku o dofinansowanie, pozycja: data urodzenia. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która w 

dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia LUB przekroczyła 50 rok życia. 



 

 

13 Wnioskodawca planuje, że wśród osób zatrudnionych w wyniku realizacji znajdzie się przynajmniej jedna osoba 

w wieku: 

- do 40 roku życia 0 lub 5 PKT 

lub 

- powyżej 50 roku życia 0 lub 5 PKT 

Kryterium rozłączne, przynależność projektu do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na zwiększenie liczby 

punktów. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja w oparciu o informacje wskazane we wniosku 

o dofinansowanie. Wnioskodawca przedstawił deklarację, że na miejscu pracy utworzonym w ramach projektu 

zatrudni osobę w wieku do 40 roku życia lub powyżej 50 roku życia. 

14 Wnioskodawca uruchamia/rozwija działalność związaną z usługami noclegowymi lub gastronomicznymi lub 

wypożyczaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego lub innymi usługami turystycznymi 0 lub 4 PKT 

Kryterium rozłączne, przynależność do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na zwiększenie liczby punktów. 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek określić we wniosku główne zakresy planowanej działalności, 

wraz ze wskazaniem kodów PKD 2007. Aby otrzymać punkty konieczne jest wykazanie, że planowane wydatki 

na tę kategorię działalności powinny stanowić co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

15 Wnioskodawcą jest podmiot z sektora rybackiego. 0 lub 2 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja 

nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione, 

jeśli Wnioskodawca w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości uzasadni powiązanie z sektorem rybactwa, 

w szczególności poprzez wskazanie zakresu prowadzonej działalności. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie operacji: 35 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi poprzez zsumowanie punktów zdobytych w ramach każdego z 

kryteriów. Każde kryterium ma charakter zamknięty TAK-NIE (spełnia – nie spełnia), nie ma możliwości otrzymania 

punktów ułamkowych, np. 4,25 PKT. Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez 

Wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją, pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego 

uzasadnienia. 

2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny 

historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku 

 KRYTERIA 

1 W trakcie przygotowania projektu uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez mieszkańców w procesie 

konsultacji społecznych. 0 lub 11 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o 

informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone przez Wnioskodawcę. 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, w jaki sposób uwagi mieszkańców zostały uwzględnione w projekcie oraz 

załącza do wniosku listę obecności podpisaną przez mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu otwartym oraz 

zestawienie uwag zebranych w procesie konsultacji.  

2 Wniosek dotyczy:  

- rozwoju obiektów infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej. 0 lub 6 PKT 

lub 

- budowy obiektów infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej. 0 lub 10 PKT 

Kryterium rozłączne, przynależność projektu do więcej niż jednej kategorii oznacza otrzymanie maksymalnie 10 

punktów. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Rozwój obiektu jest rozumiany jako rozbudowa, doposażenie prowadzące do znaczącego 

zwiększenia oferty i/lub skali prowadzonej działalności z zakresu rekreacji lub turystyki. Wnioskodawca ma 

obowiązek określić we wniosku główne zakresy działalności, jaka będzie prowadzona w oparciu o 

zbudowane/rozbudowane obiekty. 

3 Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych o: 

-od 5,0 do 10,0 punktów procentowych 4 PKT 

-od 10,1 do 25 punktów procentowych 6 PKT 

-powyżej 25 punktów procentowych 8 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 6 lub 8 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wkład własny 

jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty 

wnioskowanego dofinansowania. Przykład: Jeśli wymagany wkład własny to 10% a Wnioskodawca zadeklaruje 

poniesienie wkładu własnego w wysokości 20,5%, otrzyma w ramach kryterium 6 pkt (wkład wyższy o 10,5 

punktów procentowych od wymaganego). 



 

4 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Wnioskodawca zadeklarował wykorzystanie oraz szczegółowo 

opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. 

wykorzystanie sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom 

klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz ewentualne 

dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub 

innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia 

kryterium). 

5 Obiekty infrastruktury objęte wnioskiem zostały dostosowane do potrzeb osób w wieku: 

- do 40 roku życia 0 lub 7 PKT 

- powyżej 50 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych 0 lub 7 PKT 

Kryterium rozłączne, przynależność projektu do więcej niż jednej kategorii  wpływa na zwiększenie liczby 

punktów. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje zawarte 

we wniosku. Zadaniem Wnioskodawcy jest przedstawienie we wniosku szczegółowego i przejrzystego 

uzasadnienia, w jaki sposób zaplanowana inwestycja zostanie dostosowana do określonych potrzeb minimum 1 

grupy wyliczonej w kryterium.  

6 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- powyżej 100 tysięcy PLN do 200 tysięcy PLN 3 PKT 

- do 100 tysięcy PLN 6 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 3 lub 6 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, pozycja: 

wnioskowana kwota dofinansowania. 

7 W ramach projektu planowane jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji rybackich.  

0 lub 8 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, 

RLGD nie definiuje listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i tradycji w ramach projektu, z 

zastrzeżeniem wykazania wyraźnego związku z rybactwem. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w 

jaki sposób zamierza wykorzystać dane zasoby i tradycje. 

8 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie świadczonym przez LGR w ramach danego naboru 

wniosków  0 lub 2 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, 

tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach i/lub rejestr udzielonego doradztwa utworzony 

w biurze LGD, w oparciu o wskazanie we wniosku, że Wnioskodawca wziął/wzięła udział w jednej lub obu 

formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Udział w obu formach wsparcia 

nie wpływa na liczbę punktów – uczestnictwo wyłącznie w szkoleniu lub wyłącznie w doradztwie oznacza 

spełnienie kryterium. 

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas 

szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Punkty w ramach kryterium nie 

zostaną przyznane w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w 

rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, pomimo wskazania we 

wniosku na uzyskanie wsparcia. 

9 Operacja przyczynia się do rozwoju potencjału turystycznego obszaru. 0 lub 8 PKT. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Rozwój 

potencjału turystycznego obszaru objętego LSR w ramach kryterium jest rozumiany jako zwiększenie dostępnej 

na obszarze oferty turystycznej lub skali wykorzystania walorów i zasobów w ramach działalności Wnioskodawcy 

związanej z turystyką. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać w jaki sposób realizacja projektu 

przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego obszaru. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie operacji: 35 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi poprzez zsumowanie punktów zdobytych w ramach każdego z 

kryteriów. Każde kryterium ma charakter zamknięty TAK-NIE (spełnia – nie spełnia), nie ma możliwości otrzymania 

punktów ułamkowych, np. 4,25 PKT. Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez 

Wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją, pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego 

uzasadnienia. 

2.1.2 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 

roku 

 KRYTERIA 

1 W trakcie przygotowania projektu uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez mieszkańców w procesie 

konsultacji społecznych. 0 lub 11 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o 

informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone przez Wnioskodawcę. 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, w jaki sposób uwagi mieszkańców zostały uwzględnione w projekcie oraz 

załącza do wniosku listę obecności podpisaną przez mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu otwartym oraz 

zestawienie uwag zebranych w procesie konsultacji. 

2 Materiały informacyjno-promocyjne stworzone w ramach projektu przygotowane zostaną w wersji dwujęzycznej 

(język polski i jeden język obcy) 0 lub 10 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu 

o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca w ramach projektu uwzględnił tłumaczenie 

materiałów informacyjno-promocyjnych na język obcy. 



 

 

3 Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych o: 

- od 5,0 do 10,0 punktów procentowych 4 PKT 

- od 10,1 do 25 punktów procentowych 6 PKT 

- powyżej 25 punktów procentowych 8 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 6 lub 8 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wkład własny 

jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty 

wnioskowanego dofinansowania. Przykład: Jeśli wymagany wkład własny to 10% a Wnioskodawca zadeklaruje 

poniesienie wkładu własnego w wysokości 20,5%, otrzyma w ramach kryterium 6 pkt (wkład wyższy o 10,5 

punktów procentowych od wymaganego). 

4 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Wnioskodawca zadeklarował wykorzystanie oraz szczegółowo 

opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. 

wykorzystanie materiałów biodegradowalnych. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie oraz ewentualne dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie 

zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, 

niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium). 

5 Działania objęte wnioskiem zostały dostosowane do potrzeb osób w wieku: 

- do 40 roku życia 0 lub 7 PKT 

- powyżej 50 roku życia 0 lub 7 PKT 

Kryterium rozłączne, przynależność projektu do więcej niż jednej kategorii  wpływa na zwiększenie liczby 

punktów. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Zadaniem Wnioskodawcy jest przedstawienie we wniosku szczegółowego i przejrzystego 

uzasadnienia, w jaki sposób zaplanowane działania zostaną dostosowane do określonych potrzeb minimum 1 

grupy wyliczonej w kryterium.  

6 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- powyżej 100 tysięcy PLN do 200 tysięcy PLN 3 PKT 

- do 100 tysięcy PLN 6 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 3 lub 6 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, pozycja: 

wnioskowana kwota dofinansowania. 

7 W ramach projektu planowane jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji rybackich.  

0 lub 8 PKT 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, 

RLGD nie definiuje listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i tradycji w ramach projektu, z 

zastrzeżeniem wykazania wyraźnego związku z rybactwem. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w 

jaki sposób zamierza wykorzystać dane zasoby i tradycje. 

8 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie świadczonym przez LGR w ramach danego naboru 

wniosków 0 lub 2 PKT 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności 

podpisywane przez uczestników na szkoleniach i/lub rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD, w 

oparciu o wskazanie we wniosku, że Wnioskodawca wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD 

w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Udział w obu formach wsparcia nie wpływa na liczbę 

punktów – uczestnictwo wyłącznie w szkoleniu lub wyłącznie w doradztwie oznacza spełnienie kryterium. 

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas 

szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Punkty w ramach kryterium nie 

zostaną przyznane w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w 

rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, pomimo wskazania we 

wniosku na uzyskanie wsparcia. 

9 Operacja przyczynia się do rozwoju potencjału turystycznego obszaru. 0 lub 8 PKT 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR w ramach kryterium jest rozumiany 

jako zwiększenie dostępnej na obszarze oferty turystycznej lub skali wykorzystania walorów i zasobów w ramach 

działalności Wnioskodawcy związanej z turystyką. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać w jaki 

sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego obszaru. 



 

2.1.3 Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na 

rzecz przeciwdziałania kłusownictwu 

 KRYTERIA 

1 W trakcie przygotowania projektu uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez mieszkańców w procesie 

konsultacji społecznych. 0 lub 11 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o 

informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone przez Wnioskodawcę. 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, w jaki sposób uwagi mieszkańców zostały uwzględnione w projekcie 

oraz załącza do wniosku listę obecności podpisaną przez mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu 

otwartym oraz zestawienie uwag zebranych w procesie konsultacji. 

2 Projekt będzie realizowany na obszarze prawnie chronionym (Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, 

rezerwaty, etc.). 0 lub 10 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje 

zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dane zewnętrzne (GUS). Zadaniem Wnioskodawcy jest wskazanie 

obszaru, prawnie chronionego wraz z pełną nazwą. 

3 Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów programowych o: 

- od 5,0 do 10,0 punktów procentowych 4 PKT 

- od 10,1 do 25 punktów procentowych 6 PKT 

- powyżej 25 punktów procentowych 8 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 6 lub 8 punktów. Uszczegółowienie i 

metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wkład 

własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty 

wnioskowanego dofinansowania. Przykład: Jeśli wymagany wkład własny to 10% a Wnioskodawca zadeklaruje 

poniesienie wkładu własnego w wysokości 20,5%, otrzyma w ramach kryterium 6 pkt (wkład wyższy o 10,5 

punktów procentowych od wymaganego). 

4 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym. 0 lub 3 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Wnioskodawca zadeklarował wykorzystanie 

oraz szczegółowo opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu, np. wykorzystanie materiałów biodegradowalnych. Weryfikacja nastąpi w oparciu 

o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz ewentualne dokumenty załączone do wniosku 

(fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów 

wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium). 

5 Projekt realizowany będzie na obszarze: 

- więcej niż 1 gminy 4 PKT 

- więcej niż 3 gmin 8 PKT 

- więcej niż 5 gmin 12 PKT 

- całego obszaru RLGD 16 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 8 lub 12 lub 16 punktów. 

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie. Zadaniem Wnioskodawcy jest wyraźnie określić obszar realizacji projektu oraz szczegółowo 

opisać metody i narzędzia gwarantujące deklarowany zasięg terytorialny projektu. 

6 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 

- do 150 tysięcy PLN 4 PKT 

- do 100 tysięcy PLN 8 PKT 

- do 80 tysięcy PLN 10 PKT 

- do 50 tysięcy PLN 12 PKT 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 4 lub 8 lub 10 lub 12 punktów.  

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku 

o dofinansowanie, pozycja: wnioskowana kwota dofinansowania. 

7 W ramach projektu planowane jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji rybackich.  

0 lub 8 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we 

wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie 

do środków, RLGD nie definiuje listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i tradycji w ramach 

projektu, z zastrzeżeniem wykazania wyraźnego związku z rybactwem. Zadaniem Wnioskodawcy jest 

szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać dane zasoby i tradycje. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie operacji: 35  

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi poprzez zsumowanie punktów zdobytych w ramach każdego z 

kryteriów. Każde kryterium ma charakter zamknięty TAK-NIE (spełnia – nie spełnia), nie ma możliwości otrzymania 

punktów ułamkowych, np. 4,25 PKT. Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez 

Wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją, pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego 

uzasadnienia. 



 

 

8 Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie świadczonym przez LGR w ramach danego naboru 

wniosków 0 lub 2 PKT. Uszczegółowienie i metodologia: Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi 

w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach i/lub 

rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD, w oparciu o wskazanie we wniosku, że Wnioskodawca 

wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony 

wniosek. Udział w obu formach wsparcia nie wpływa na liczbę punktów – uczestnictwo wyłącznie w szkoleniu 

lub wyłącznie w doradztwie oznacza spełnienie kryterium. 

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas 

szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Punkty w ramach kryterium 

nie zostaną przyznane w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie figuruje na liście obecności szkoleń 

i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, pomimo 

wskazania we wniosku na uzyskanie wsparcia. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie operacji: 35  

Uszczegółowienie i metodologia: Weryfikacja nastąpi poprzez zsumowanie punktów zdobytych w ramach każdego z 

kryteriów. Każde kryterium ma charakter zamknięty TAK-NIE (spełnia – nie spełnia), nie ma możliwości otrzymania 

punktów ułamkowych, np. 4,25 PKT. Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez 

Wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją, pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego 

uzasadnienia. 

Procedura ustalania/zmiany kryteriów wyboru: 

 

Propozycja kryteriów wyboru lub ich zmiany opracowywana jest przez zespół roboczy, w skład którego 

wchodzą przynajmniej przedstawiciele Zarządu, Rady i biura. Kryteria zatwierdzane są uchwałą Zarządu, 

po przeprowadzeniu procesu konsultacji społecznych (w formie przynajmniej jednego otwartego spotkania 

konsultacyjnego). 

  

   


