
Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

1Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę 
znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 

wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

 

 Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Powstanie całorocznej 

infrastruktury turystycznej Nr 1.1.1 
Całoroczne produkty turystyczne 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
1 Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) 

przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   0 lub 4 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca podejmie lub prowadzi działalność w branży 

kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie  

z nr sekcji PKD wskazanymi w LSR). 

0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

6 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 
Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność w sektorze 

rybackim  lub zatrudnioną w sektorze rybackim  
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1  całorocznego 

miejsca pracy 
0 lub 4 Na podstawie wniosku  

10 
Operacja zakłada stworzenie produktu turystycznego do 

obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie  
0 lub 2 Na podstawie wniosku 

11 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGR i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

12.  

Gotowość inwestycyjna- Wnioskodawca na dzień złożenia 

wniosku przedstawia dokumenty potwierdzające gotowość 

inwestycyjną (prawomocne pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z 

oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu albo potwierdzenie właściwego organu, że nie 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania 

robót budowlanych, pozwolenie  wodnoprawne, decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach) lub składa oświadczenie, 

że dany zakres nie wymaga posiadania tego typu 

dokumentów. 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Maksymalna liczba punktów 36 



Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

1Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę 
znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 

wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

 

 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Powstanie całorocznej 

infrastruktury turystycznej Nr 1.1.2 

Działalność turystyczna  

i okołoturystyczna 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
1 Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) 

przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   0 lub 4 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca podejmie lub prowadzi działalność w branży 

kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie  

z nr sekcji PKD wskazanymi w LSR). 

0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

6 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 
Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność  w sektorze 

rybackim  lub zatrudnioną w sektorze rybackim 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1całorocznego  

miejsca pracy 
0 lub 4 Na podstawie wniosku  

10 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGR i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

11 

Gotowość inwestycyjna- Wnioskodawca na dzień złożenia 

wniosku przedstawia dokumenty potwierdzające gotowość 

inwestycyjną (prawomocne pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z 

oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu albo potwierdzenie właściwego organu, że nie 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania 

robót budowlanych, pozwolenie  wodnoprawne, decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach) lub składa oświadczenie, 

że dany zakres nie wymaga posiadania tego typu 

dokumentów. 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 34. 



Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

1Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę 
znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 

wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Powstanie całorocznej 

infrastruktury turystycznej 

Nr 1.1.3 

Działalność turystyczna  

i okołoturystyczna – prowadzona przez 

osoby do 34. roku życia (grupa 

defaworyzowana) 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
1 Definicja / wyjaśnienie 

 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) 

przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   0 lub 4 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca prowadzi działalność w branży kluczowej dla 

rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie z nr sekcji PKD 

wskazanymi w LSR) 

0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

6 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 
Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność w sektorze 

rybackim lub zatrudnioną w sektorze rybackim 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1  całorocznego 

miejsca pracy 
0 lub 4 Na podstawie wniosku  

9 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGR i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

10 

Gotowość inwestycyjna- Wnioskodawca na dzień złożenia 

wniosku przedstawia dokumenty potwierdzające gotowość 

inwestycyjną (prawomocne pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z 

oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu albo potwierdzenie właściwego organu, że nie 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania 

robót budowlanych, pozwolenie  wodnoprawne, decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach) lub składa oświadczenie, 

że dany zakres nie wymaga posiadania tego typu 

dokumentów. 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 30. 



Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

1Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę 
znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 

wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Powstanie całorocznej 

infrastruktury turystycznej Nr 1.1.4 

Wykorzystanie wodnego potencjału 

obszaru 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
1 Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) 

przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   0 lub 4 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca podejmie lub prowadzi działalność w branży 

kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie  

z nr sekcji PKD wskazanymi w LSR) 

0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

6 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 
Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność w sektorze 

rybackim lub zatrudnioną w sektorze rybackim 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 całorocznego 

miejsca pracy 
0 lub 4 Na podstawie wniosku  

10 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGR i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

11 

Gotowość inwestycyjna- Wnioskodawca na dzień złożenia 

wniosku przedstawia dokumenty potwierdzające gotowość 

inwestycyjną (prawomocne pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z 

oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu albo potwierdzenie właściwego organu, że nie 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania 

robót budowlanych, pozwolenie  wodnoprawne, decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach) lub składa oświadczenie, 

że dany zakres nie wymaga posiadania tego typu 

dokumentów. 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 34. 

  



Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

1Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę 
znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 

wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.1 

Powstanie całorocznej 

infrastruktury turystycznej 

Nr 1.1.6 

Tworzenie, rozwój, wyposażenie 

infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek 

publiczny, historycznie lub terytorialnie 

związanych  

z działalnością rybacką 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
1 Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika 

produktu operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) 

przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   0 lub 4 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 
Operacja zakłada stworzenie/rozwój/wyposażenie 

infrastruktury  do obsługi co najmniej 3000 osób rocznie 
0 lub 2 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Gotowość inwestycyjna- Wnioskodawca na dzień złożenia 

wniosku przedstawia dokumenty potwierdzające gotowość 

inwestycyjną (prawomocne pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z 

oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu albo potwierdzenie właściwego organu, że nie 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania 

robót budowlanych, pozwolenie  wodnoprawne, decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach) lub składa oświadczenie, 

że dany zakres nie wymaga posiadania tego typu 

dokumentów. 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 22. 

  



Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

1Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę 
znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 

wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 

Ryba najlepszym produktem 

lokalnym obszaru LGR 
Nr 1.2.1 

Dialog społeczny i udział lokalnych 

społeczności w badaniu  

i zarządzaniu zasobami rybołówstwa 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
1 Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika 

produktu operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) 

przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   0 lub 4 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność od co najmniej 12 miesięcy 
0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 
Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z sektorem 

rybackim 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGR i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 23. 

  



Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

1Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę 
znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 

wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 

Ryba najlepszym produktem 

lokalnym obszaru LGR 
Nr 1.2.3 

Promowanie, zachowanie lub 

upowszechnianie rybackiego 

dziedzictwa kulturowego 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
1 Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu 

osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika 

produktu operacji /  

 wielkość wskaźnika dla 

konkursu) x 100% 

2 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) 

przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

3 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   0 lub 4 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

4 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

5 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

6 
W budżecie operacji zaplanowano min. 10% środków na 

działania promujące obszar LGR 
0 lub 4 

Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie 

7 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 21. 

  



Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

1Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, wartość punktową należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę 
znakiem „x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać 

wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis. 

Karta 2 – Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR 

Cel Szczegółowy Przedsięwzięcie 

Nr 1.2 

Ryba najlepszym produktem 

lokalnym obszaru LGR 

Nr 1.2.5 

Tworzenie lub rozwijanie łańcucha 

dostaw produktów sektora rybołówstwa, 

rybactwa śródlądowego  

i akwakultury 

KARTA OCENY OPERACJI w ramach konkursu nr ….. 

Lp. Kryteria dla przedsięwzięć 
Liczba 

punktów
1 Definicja / wyjaśnienie 

1 

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia  

w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy 

lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika 

rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) 

przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu 

zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu 

0 lub 4 

(wnioskowana kwota wsparcia 

/ środki na konkurs) x 100%  

≤ 

 (wielkość wskaźnika rezultatu 

operacji / wielkość wskaźnika 

dla konkursu) x 100% 

2 Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR   0 lub 4 
Na podstawie złożonego 

wniosku 

3 

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR  

w ramach LSR 

0 lub 2 
Na podstawie wydzielonej 

pozycji w budżecie  

4 
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy  

o 10 punktów procentowych od wymaganego 
0 lub 1 

Na podstawie złożonego 

wniosku 

5 

Wnioskodawca podejmie lub prowadzi działalność w branży 

kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie  

z nr sekcji PKD wskazanymi w LSR) 

0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

6 
Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 
0 lub 4 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

7 
Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność w sektorze 

rybackim  lub zatrudnioną w sektorze rybackim 
0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

8 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi 

działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR 

od co najmniej 12 miesięcy 

0 lub 2 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

9 
Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 całorocznego 

miejsca pracy 
0 lub 4 Na podstawie wniosku  

10 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGR i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

11 

Gotowość inwestycyjna- Wnioskodawca na dzień złożenia 

wniosku przedstawia dokumenty potwierdzające gotowość 

inwestycyjną (prawomocne pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z 

oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu albo potwierdzenie właściwego organu, że nie 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania 

robót budowlanych, pozwolenie  wodnoprawne, decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach) lub składa oświadczenie, 

że dany zakres nie wymaga posiadania tego typu 

dokumentów. 

0 lub 3 

Na podstawie oświadczenia  

i przedstawionych 

dokumentów 

SUMA  X 

Imię i Nazwisko Oceniającego Data Podpis 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. 

Maksymalna liczba punktów 34. 



Załącznik nr 11 do wniosku o wybór LSR 

 

 

Załącznik nr … do uchwały ……… z dnia … grudnia 2015 roku 

  

Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany  
dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGR oraz operacji własnych LGR 

 

 

Użyte nazwy:  

1. Konkurs – Ogłoszony przez Zarząd nabór wniosków zakładających realizację operacji/ zadań w 

ramach określonego w LSR jednego przedsięwzięcia. 

2. LGR – Lokalna Grupa Rybacka … 

3. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  

4. Prezes – Prezes Zarządu LGR.   

5. Rada – Rada LGR (organ decyzyjny LGR).  

6. Strona www LGR – www ……  

7. Zarząd – Zarząd LGR. 

 

 

 

Procedura: 

 

1. Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru operacji realizowanych 

przez podmioty inne niż LGR. 

2. Procedurę przyjmuje i  zmienia Zarząd LGR. 

3. Zarząd ustala kryteria wyboru oraz dokonuje ich zmian, na wniosek: 

a. Rady, 

b. co najmniej 10% członków LGR,  

c. z własnej inicjatywy, 

d. grupy liczącej nie mniej niż 100 mieszkańców obszaru objętego LSR 

4. Wniosek w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu w formie 

pisemnej i zawierać: 

a. uzasadnienie proponowanych zmian, 

b. określenie powiązania z diagnozą obszaru LSR, 

c. określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu 

i oddziaływania. 

5. Zarząd w okresie: 

a. 30 dni od wpłynięcia wniosku, po jego przeanalizowaniu i określeniu zgodności  

z procedurą i LSR, podejmuje decyzję czy wniosek będzie rozpatrywany i: 

i. jeżeli TAK – umieszcza go na stronie www LGR do konsultacji na 7 dni.  

W ciągu 30 dni po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z ich wynikami, 

podejmuje decyzję w sprawie wprowadzenia zaproponowanych zmian, oraz 

umieszcza informację o podjętym rozstrzygnięciu na stronie www LGR, 

ii. jeżeli NIE – przekazuje informację Wnioskodawcy. 

6. Kryteria obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały  

o zmianie kryteriów. 


