KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Przed. 1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora
rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury 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 50 %?

0-1

1 pkt – tak
0 pkt – nie

5

Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie
nowych miejsc pracy?

0-3

3 pkt – 3 i więcej miejsc pracy
2 pkt – 2 miejsca pracy
1 pkt – 1 miejsce pracy
0 pkt – nie

6

Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie
nowych miejsc pracy dla kobiet?

0-1

1 pkt – tak
0 pkt – nie

7

Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie
nowych miejsc pracy dla osób poniżej 40 roku
życia?

0-1

1 pkt – tak
0 pkt – nie

8

Czy wnioskodawca posiada udokumentowane
doświadczenie w sektorze rybackim?

0-3

9

Czy operacja ma charakter innowacyjny?

0-1

10

Czy elementy techniczne operacji lub jej charakter
wykazują cechy i standardy proekologiczne?

0-1

11

Czy wnioskodawca złożył wcześniej wniosek, który
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę?

0-2

12

Czy wnioskodawca w ramach ogłoszonego naboru
złożył więcej niż 1 WoD?

0-1

13

Wysokość wnioskowanego dofinansowania.

0-2

14

Udział
wkładu
własnego
kwalifikowalnych operacji.

0-2

w

kosztach

3 pkt - ≥ 5 lat
2 pkt - ≥ 2 lata i < 5 lat
1 pkt - ≥ 1 rok i < 2 lata
0 pkt - < 1 rok
1 pkt – tak
0 pkt – nie
1 pkt – tak
0 pkt – nie
2 pkt – nie
1 pkt – tak – 1 raz
0 pkt – tak – 2 razy
1 pkt – nie
0 pkt – tak
2 pkt - ≤ 100 tys.
1 pkt - > 100 tys. i ≤ 200 tys.
0 pkt - > 200
2 pkt – ≥ 60 %
1 pkt – ≥ 55% i < 60 %
0 pkt – < 55%

Czy miejsce zameldowania lub siedziba firmy
wnioskodawcy
lub
miejsce
wykonywania
działalności gospodarczej (lub na obszarze LSR
1 pkt – tak
15
zgłoszono dodatkowe miejsce prowadzenia
0-1
0 pkt – nie
działalności gospodarczej) lub gospodarstwo rolne,
mieści się na obszarze objętym LSR co najmniej od
18 miesięcy?
Czy wnioskodawca złożył oświadczenie o
1 pkt – tak
16
odprowadzaniu
podatków
(PIT/CIT/podatku
0-1
0 pkt – nie
rolnym) na obszarze objętym LSR?
RAZEM
Maksymalna liczba punktów: 23
Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej
dofinansowanie: 11,5

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 50 %?
Punkty przyznawane będą, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 50% wartości
całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji.
5.
Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy?
Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych środków, mierzona liczbą
utworzonych miejsc pracy. Zwiększenie zatrudnienia ustala się na podstawie wniosku o
dofinansowanie. Pod uwagę brane są wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w
przeliczeniu na pełen etat - średniorocznie. Deklarowany poziom zatrudnienia należy utrzymać przez
36 miesięcy od chwili osiągnięcia celu operacji. Nie bierze się pod uwagę okresu przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie. Warunkiem przyznania punktów jest zamieszczenie odpowiednich
zapisów we wniosku o dofinansowanie w pozycji „Cel(e) operacji” oraz w pozycji „Planowane
wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji”. Z celu operacji musi wynikać utworzenie miejsc pracy.
Poziom zatrudnienia określa się na podstawie deklarowanej wartości wskaźników osiągnięcia celów
operacji.
6.
Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet?
Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą, gdy przynajmniej jedna osoba, zatrudniona
według zasad obowiązujących w kryterium dotyczącym utworzenia nowych miejsc pracy, będzie
kobietą. Warunkiem przyznania punktów jest zamieszczenie odpowiednich zapisów we wniosku o
dofinansowanie w pozycji „Cel(e) operacji”. Z celu operacji musi wynikać utworzenie miejsc pracy dla
kobiet.
7.
Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla osób poniżej 40
roku życia?
Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy przynajmniej jedna osoba,
zatrudniona według zasad obowiązujących w kryterium dotyczącym utworzenia nowych miejsc pracy,
w chwili zatrudniania nie będzie miała skończonych 40 lat. Warunkiem przyznania punktów jest
zamieszczenie odpowiednich zapisów we wniosku o dofinansowanie w pozycji „Cel(e) operacji”. Z celu
operacji musi wynikać utworzenie miejsc pracy dla osób poniżej 40 roku życia.
8.
Czy wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w sektorze rybackim?
Kryterium to premiuje wnioskodawców z doświadczeniem w szeroko rozumianym sektorze rybackim
(a więc osoby, które w chwili złożenia wniosku są pracownikami sektora rybackiego, jak i osoby które
w przeszłości pracowały w tym sektorze). Punkty zostaną przyznane osobom, które najpóźniej do dnia

zakończenia naboru przedstawiły dokumenty potwierdzające posiadane przez wnioskodawcę
doświadczenie (umowy o pracę lub cywilno-prawne, wydruk z CEIDG, dokumenty weterynaryjne,
pozwolenie wodno-prawne, książeczkę żeglarską itp.). Niezałączenie przez Wnioskodawcę
odpowiednich dokumentów potwierdzających doświadczenie w sektorze skutkowało będzie
nieprzyznaniem punktów.
9.
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.
10. Czy elementy techniczne operacji lub jej charakter wykazują cechy i standardy proekologiczne?
Powyższe kryterium ma premiować realizację operacji szeroko rozumianych jako proekologiczne.
Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, wiedzy i
doświadczenia Członków Rady DLGR, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów.

Punkt przyznaje się gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne) w sposób jednoznaczny
wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie oczyszczalni ścieków
lub zastosowanie separatorów lamelowych itp.

Punkt przyznaje się również gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne) w sposób
pośredni wpływa na środowisko naturalne. Należy przez to rozumieć inwestycje, które dążą do
zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, np. montaż instalacji solarnej lub
pomp ciepła, które ograniczą zużycie energii elektrycznej, w ramach ocenianej operacji.
11.
Czy wnioskodawca złożył wcześniej wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany przez
Radę?
Punkty przyznaje się w zależności od liczby wniosków o dofinansowanie złożonych przez danego
wnioskodawcę wcześniej - w ramach wszystkich konkursów w DLGR, w ramach Priorytetu 4 PO RYBY
2014-2020, które zostały wybrane do dofinansowania przez Radę DLGR i pierwotnie zmieściły się w
limicie środków, lub pierwotnie nie zmieściły się w limicie, ale mieszczą się w limicie w dniu oceny. Nie
bierze się pod uwagę wniosków, złożonych przez danego wnioskodawcę, w ramach konkursów, w
których nie zakończyła się jeszcze procedura oceny przez Radę. Kryterium ma wspierać
wnioskodawców, którzy jeszcze nie uzyskali dofinansowania w ramach LSR. Kryterium jest możliwe do
weryfikacji na podstawie dokumentów własnych DLGR.
12. Czy wnioskodawca w ramach ogłoszonego naboru złożył więcej niż 1 WoD?
Punkt zostanie przyznany w zależności od liczby wniosków o dofinansowanie złożonych przez danego
wnioskodawcę w ramach tego samego naboru/konkursu. Preferowani punktowo będą
wnioskodawcy, którzy złożyli tylko 1 WoD. Kryterium ma za zadanie zwiększenie liczby beneficjentów,
zmniejszenie możliwości „dzielenia” operacji przez wnioskodawców, w celu uzyskania wyższej łącznej
kwoty dofinansowania.
13.
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.
14.
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.
15
Czy miejsce zameldowania lub siedziba firmy wnioskodawcy lub miejsce wykonywania
działalności gospodarczej (lub na obszarze LSR zgłoszono dodatkowe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej) lub gospodarstwo rolne, mieści się na obszarze objętym LSR co najmniej
od 18 miesięcy?
Wspierani będą Wnioskodawcy zameldowani lub faktycznie prowadzący działalność gospodarczą na
obszarze realizacji LSR przez DLGR - do których faktycznie odnosi się analiza oraz diagnoza obszaru
przedstawiona w Strategii. Bierze się pod uwagę okres 18 miesięcy wstecz, licząc od dnia złożenia
WoD.
•
Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów złożonych w ramach
aplikacji (WoD i załączników, wydruków z CEiDG, KRS itp). W przypadku zameldowania konieczne jest
przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z urzędu gminy.
16
Czy wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzaniu podatków (PIT/CIT/podatku
rolnym) na obszarze objętym LSR?
Wspierani będą Wnioskodawcy, którzy swoje podatki odprowadzają na obszarze gmin na których
realizowana jest LSR. Kryterium zakłada, że premiuje się wnioskodawców, którzy swoją działalnością
gospodarczą wspierają finansowo (poprzez opłacanie podatków) działalność samorządów
wchodzących w skład DLGR. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań
publicznych.
•
Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie oświadczenia złożonego wraz z WoD.
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.

