
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Przed. 3.1.1: Pomoc na realizację operacji polegającej na powierzeniu społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju 

lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską obejmuje wspieranie dialogu społecznego i 

udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa na obszarze LSR do 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa kryterium Pkt Uwagi 

1 
Czy formularz wniosku został złożony na 
odpowiednim druku i został wypełniony zgodnie z 
instrukcją? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

2 
Czy wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył 
wszystkie wymagane dokumenty? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

3 

Czy zgodnie z wiedzą oceniającego suma kwoty 
zakontraktowanej wcześniej i wnioskowanej przez 
beneficjenta nie przekracza maksymalnej kwoty 
dopuszczalnej dla jednego wnioskodawcy? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 
 

4 
Czy udział wnioskowanego dofinansowania w 
całkowitych kosztach kwalifikowalnych operacji 
stanowi nie więcej niż 85%? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 
 

5 
Czy wnioskodawca ma status uznanej organizacji 
producenckiej ryb? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

6 Czy operacja ma charakter innowacyjny? 0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

7 Liczba bezpośrednich uczestników operacji. 0-3 
3 pkt –     ≥ 15 osób 
2 pkt –     ≥ 10  < 15 osób  
0 pkt –     < 10 osób 

8 Wysokość wnioskowanego dofinansowania. 0-2 
2 pkt –     ≤ 20 tys. 
1 pkt –     > 20 tys. ≤ 50 tys.  
0 pkt –     > 50 tys. 

9 
Udział wkładu własnego w kosztach 
kwalifikowalnych operacji. 

0-1 
1 pkt –    ≥ 20%  
0 pkt –    < 20% 

10 

Czy w trakcie przygotowania projektu 
uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez 
środowisko rybackie w procesie konsultacji 
społecznych? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

11 Czy operacja ma charakter jednorazowy? 0-1 
1 pkt – nie 
0 pkt – tak 

12 
Czy w realizację operacji zaangażowane są inne niż 
wnioskodawca podmioty (partnerzy)? 

0-1 
1 pkt – przynajmniej jeden 
partner 
0 pkt – brak partnerów 

RAZEM Maksymalna liczba punktów: 15 

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej 
dofinansowanie: 7,5 



1. Czy formularz wniosku został złożony na odpowiednim druku i został wypełniony zgodnie z 

instrukcją? 

Punkty przyznawane będą za poprawnie wypełniony wniosek (złożony na formularzu obowiązującym 

w konkursie oraz wypełniony zgodnie z opublikowaną w ramach konkursu instrukcją wypełniania 

wniosku). Punkty za prawidłowość wypełnienia wniosku mają za zadanie zmobilizować wnioskodawcę 

do zapoznania się z instrukcją oraz do poprawnego wypełnienia formularza wniosku. Punktów nie 

przyznaje się, jeśli wniosek złożony jest na nieprawidłowym formularzu lub zawiera poważne 

uchybienia – utrudniające poprawną i jednoznaczną ocenę wniosku. 

2. Czy wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane dokumenty? 

Punkty przyznawane są w przypadku, gdy wnioskodawca złożył wraz z wnioskiem wszystkie 
wymagane dokumenty (załączniki), zgodnie z wykazem podanym w informacji o możliwości składania 
wniosków. Punkty, za złożenie wszystkich wymaganych w aplikacji załączników, mają za zadanie 
zmobilizować potencjalnych beneficjentów do szczegółowej analizy ogłoszonego konkursu oraz 
zachęcić wnioskodawcę do analizy faktycznej możliwości realizacji operacji – np. uzyskania 
niezbędnych dokumentów np. decyzji pozwolenie na budowę. 
3. Czy zgodnie z wiedzą oceniającego suma kwoty zakontraktowanej wcześniej i 
wnioskowanej przez beneficjenta nie przekracza maksymalnej kwoty dopuszczalnej dla jednego 
wnioskodawcy? 
Punkty przyznawane będą w sytuacji, gdy suma kwot dofinansowania wszystkich podpisanych przez 
wnioskodawcę umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 oraz kwoty 
dofinansowania ocenianego wniosku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. 
4. Czy udział wnioskowanego dofinansowania w całkowitych kosztach kwalifikowalnych 
operacji stanowi nie więcej niż 85 %? 
Punkty przyznawane będą, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 85% wartości 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji. 
5. Czy wnioskodawca ma status uznanej organizacji producenckiej ryb? 
Kryterium wspiera podmioty – organizacje rybackie, które uzyskały status uznanej organizacji 

rybackiej. Na terenie LSR działają uznane organizacje producenckie, które czynnie brały udział w 

stworzeniu LSR i które zrzeszają znaczną liczbę hodowców ryb łososiowatych oraz rybaków morskich. 

6. Czy operacja ma charakter innowacyjny? 

Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego oddziaływania w 

odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub marketingowej. Kryterium jest 

typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, wiedzy i doświadczenia 

członków Rady DLGR. Za operacje innowacyjne mogą być uznane poniższe przykładowe 

przedsięwzięcia: 

- wytworzenie, wdrożenie nowego: produktu, usługi procesu, organizacji itd. na obszarze 
realizacji LSR (w skali obszaru LSR), 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego: produktu, usługi procesu, organizacji itd. na obszarze 
realizacji LSR (w skali obszaru LSR),  
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym LSR (w skali obszaru LSR), 
- wprowadzenie nowoczesnych w skali obszaru objętego LSR rozwiązań technicznych i 
technologicznych, 
- nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji nowych, 
grup i środowisk lokalnych, na obszarze objętym LSR, 
-          nowy, na obszarze objętym LSR, sposób wykorzystania lub zaangażowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, społecznych. 
 
 



7.  Liczba bezpośrednich uczestników operacji. 
Kryterium ma wesprzeć Wnioskodawców, którzy w ramach złożonej w danym konkursie operacji 
angażują w jej realizację jak największą grupę osób. Kryterium zachęci potencjalnych wnioskodawców 
do szerszego zaangażowania społeczeństwa lokalnego w realizację projektu oraz jego celu. 
• Kryterium jest ilościowe, jest mierzalne i możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku. 
8. Wysokość wnioskowanego dofinansowania. 
Oceniana będzie kwota wnioskowanej pomocy -  preferowane będą kwoty niższe. Wpływ kryterium 
przełoży się na zwiększenie liczby operacji i tym samym poszerzenie grona beneficjentów programu. 
• Kryterium jest ilościowe, wpływa na zwiększenie ilości realizowanych operacji, jest mierzalne i 
możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku.  
9. Udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji. 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o wyższym od minimalnego 
wkładzie własnym.  
• Kryterium jest ilościowe, wpływa na zwiększenie ilości realizowanych operacji, jest mierzalne i 
możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku. Punkty przyznaje się na podstawie udziału 
procentowego wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowalnych operacji. 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (w WoD i załącznikach), że charakter i 
elementy operacji są efektem konsultacji ze społeczeństwem lokalnym. 
10. Czy w trakcie przygotowania projektu uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez 
środowisko rybackie w procesie konsultacji społecznych? 
Zakłada się, iż operacja/operacje, które podmiot publiczny zamierza zrealizować w ramach realizacji 
LSR, będą również (jak cała LSR) konsultowane metodami partycypacyjnymi z lokalną społecznością 
rybacką przed złożeniem w ramach ogłoszonego konkursu. Kryterium premiowało będzie podmioty 
publiczne, których projekty są wynikiem konsultacji ze środowiskiem rybackim. 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (w WoD i załącznikach) , że charakter i 
elementy operacji są wynikiem konsultacji ze społecznością rybacką. 
11. Czy operacja ma charakter jednorazowy? 
Kryterium promuje operacje, które są elementami szerszych działań (lub wpisują się w kontekst innych 
realizacji). Promowane poprzez kryterium będą również operacje, których realizacja (efekty) 
spowoduje dalsze działania umożliwiające zwiększenie roli społeczności  rybackiej w rozwoju 
lokalnym. 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (w WoD i załącznikach), że charakter, 
operacji i jej cele powiązane są z szerszym spektrum działań na rzecz społeczności rybackich - są 
zaczynem lub kontynuacją takich działań. 
12 Czy w realizację operacji zaangażowane są inne niż wnioskodawca podmioty (partnerzy)? 
Kryterium promuje operację, których realizacja angażuje, choćby pośrednio, inne podmioty niż 
wnioskodawca. Z punktu widzenia realizacji wskaźników rezultatu (Liczba odbiorców operacji z 
zakresu powierzenia społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu 
lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską do 2022 r) ważnym jest uczestnictwo jak 
największej liczby podmiotów, zainteresowanych nadaniu ważniejszej roli społeczności rybackiej w 
rozwoju lokalnym. Ponadto w związku z faktem, że katalog beneficjentów niniejszego działania jest 
ograniczony, ważnym jest aby w realizacji operacji uczestnikami pośrednimi były inne zainteresowane 
podmioty. 
Wnioskodawca będzie musiał wykazać aplikacji (w WoD i załącznikach), że w realizację operacji 

zaangażowane są inne niż wnioskodawca podmioty (partnerzy). 

Uwaga.  
1. Wszystkie liczby zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady 1-4 w 

dół, 5-9 w górę). 
2. 1 miesiąc = 30 dni, 1 rok = 360 dni. 

 



 


