
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR  

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 
 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora 

rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury 

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 
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 

6 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla kobiet 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

7 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób poniżej 40 roku życia 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

8 
Wnioskodawca posiada udokumentowane 
doświadczenie w sektorze rybackim 

0-3 

3 pkt -     ≥ 5 lat 
2 pkt -     ≥ 2 lata i < 5 lat 
1 pkt -     < 2 lata 
0 pkt -     nie ma doświadczenia 

9 Operacja ma charakter innowacyjny   0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

10 
Elementy techniczne operacji lub jej charakter 
wykazują cechy i standardy proekologiczne; 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt –  nie 

11 
Czy wnioskodawca złożył wcześniej wniosek, który 
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę? 

0-2 
2 pkt – nie 
1 pkt – tak – 1 raz 
0 pkt – tak – 2 razy 

12 
Czy wnioskodawca w ramach ogłoszonego naboru 
złożył więcej niż 1 WoD  

0-1 
1 pkt – nie 
0 pkt –tak 

13 Wysokość wnioskowanego dofinansowania 0-2 
2 pkt -     ≤ 80 tys.  
1 pkt -     > 80 tys. i ≤ 140 tys. 
0 pkt -      > 140 

14 
Udział wkładu własnego w kosztach 
kwalifikowalnych operacji 

0-2 
2 pkt –    ≥ 60 %  
1 pkt –    ≥ 55% i < 60 % 
0 pkt –    < 55% 

15 

Siedziba firmy wnioskodawcy, miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej (lub na 
obszarze LSR zgłoszono dodatkowe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej), 
gospodarstwo rolne, mieści się na obszarze 
objętym LSR co najmniej 18 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku. 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

16 Wnioskodawca złożył oświadczenie o 0-1 1 pkt – tak 



 
 
 
 

 

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 
wniosków). Punkty za prawidłowość wypełnienia wniosku mają za zadanie zmobilizować 
wnioskodawcę do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosków oraz do poprawnego 
wypełnienia formularza wniosku. Punktów nie przyznaje się wtedy, 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 
zachęcenie wnioskodawcy do analizy faktycznej możliwości realizacji operacji – np. uzyskania 
niezbędnych dokumentów typu 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 Osi 4 PO RYBY 2014-2020 oraz kwoty 
dofinansowania ocenianego wniosku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. Kryterium 
promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy Rozporządzenia. 
 
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. Wyliczeń dokonuje się z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku. Kryterium promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy 
Rozporządzenia. 
 

5. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy? 

Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych środków mierzona liczbą 
utworzonych, w wyniku realizacji operacji, miejsc pracy. Zastosowane kryterium bezpośrednio wynika 
z diagnozy - opis obszaru i ludności LSR, takich jak zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój mikro i 
małej, średniej przedsiębiorczości i wskaźników rezultatu - Liczba stworzonych nowych miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) do 2022 r.; 
• 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. 
 

6. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet; 

odprowadzaniu podatków (PIT/CIT/podatku 
rolnym) na obszarze objętym LSR 

0 pkt – nie 

RAZEM Maksymalna ilość punktów: 23 

Minimalna ilość punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej 
dofinansowanie: 11,5 



 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku 
realizacji operacji zatrudni nową osobę (osoby) i tą osobą (osobami) będzie kobieta. Kryterium to jest 
związane ze diagnozą stanu obszaru zawartą w LSR. W chwili obecnej na terenie przyszłej realizacji 
LSR przez Stowarzyszenie DLGR, grupą dotkniętą bezrobociem są właśnie kobiety. Bezrobocie wśród 
kobiet na terenie działania DLGR jest trwałe i strukturalne; 
• 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. 
 
7. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla osób poniżej 40 roku życia; 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku 
realizacji operacji zatrudni nową osobę (osoby) i tą osobą (osobami) będzie osoba poniżej 40 roku. 
Kryterium to jest związane z diagnozą stanu obszaru zawartą w LSR oraz analizą SWOT, w której 
stwierdza się w słabych stronach o odpływie młodzieży z obszaru DLGR, a w zagrożeniach odpływ 
osób młodych do dużych aglomeracji miejskich. 
• 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. 
 

8. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w sektorze rybackim; 

Kryterium to premiuje wnioskodawców z doświadczeniem w szeroko rozumianym (a więc osoby, które 
w chwili złożenia wniosku są pracownikami sektora rybackiego jak i osoby które w przeszłości 
pracowały w sektorze rybackim). Obszar realizacji LSR przez Stowarzyszenie DLGR historycznie 
związany jest sektorem rybackim. Wielu jego  mieszkańców pracuje, albo pracowało bezpośrednio w 
połowach ryb, hodowli ryb, ale również w przetwórstwie ryb, w sprzedaży produktów rybnych. W 
chwili obecnej omawiany sektor gospodarczy zanika. Osoby związane z sektorem rybackim (lub które 
były z nim związane) w chwili obecnej często mają kłopoty z zatrudnieniem. Kryterium to ma pomóc w 
dostępie do środków takim podmiotom.  
Punkty zostaną przyznane osobom, które najpóźniej do dnia zakończenia naboru przedstawiły 
dokumenty potwierdzające posiadane przez wnioskodawcę doświadczenie w sektorze rybackim. 
Niezałączenie przez Wnioskodawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających swoje 
doświadczenie w sektorze skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów. 
 

9. Operacja ma charakter innowacyjny; 

 
Innowacyjność operacji. Innowacyjność może być cechą każdej operacji bez względu na obszar 
wsparcia. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego 
oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub 
marketingowej. Punktowanie projektów innowacyjnych oznacza docenienie pomysłowości 
wnioskodawców. Wnioskodawca chcąc liczyć na uzyskanie punktów w tym kryterium będzie musiał 
wykazać innowacyjność projektu.  
• Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, 
wiedzy i doświadczenia Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów; 
• Kryterium przewiduje wybór innowacyjnych operacji. 
Za operacje innowacyjne mogą być uznane poniższe przykładowe przedsięwzięcia: 
- wytworzenie, wdrożenie nowego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) produktu, 
usługi procesu organizacji itd. 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) 
produktu, usługi, procesu, organizacji itd. 
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym 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. 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 Wyboru Projektów, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 

 Punkt przyznaje się gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
jednoznaczny wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub jej niektórych elementów 
wpływają jednoznacznie na poprawę stanu środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie 
oczyszczalni ścieków lub zastosowanie separatorów lamelowych w ramach ocenianej operacji 

 Punkt przyznaje się również gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
pośredni wpływa na środowisko naturalne. Co należy 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 - które zostały wybrane do 
dofinansowania przez Radę Wyboru Projektów DLGR i pierwotnie zmieściły się w limicie środków, lub 
pierwotnie nie zmieściły się w limicie, ale mieszczą się w limicie na dzień oceny, ze względu na 
„oszczędności” w wyniku rozpatrywania przez urząd marszałkowski wniosków znajdujących się wyżej 
na liście rankingowej. Nie bierze się pod uwagę wniosków, złożonych przez danego wnioskodawcę, w 
ramach konkursów, w których nie zakończyła się jeszcze procedura oceny przez Radę Wyboru 
Projektów (wraz z rozpatrzeniem odwołań). Kryterium ma wspierać wnioskodawców, którzy jeszcze 
nie uzyskali dofinansowania w ramach LSR. 

 Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów własnych DLGR – pozwala na 
przyznanie jednoznacznej liczby punktów. 

 
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 zadnie zwiększenie liczby beneficjentów, 
zmniejszenie możliwości dzielenia operacji przez Wnioskodawców w celu uzyskania większej łącznej 
kwoty dofinansowania. Skłonienie Wnioskodawców do składania WoD operacji realizujących w 
całości cele LSR.  
 

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. Wysokość wkładu własnego. 
 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o większym od minimalnego 
wkładzie własnym. Wnioskodawca będzie mógł zapewnić sobie większą liczbę punktów zwiększając 
poziom wkładu własnego. Z zachęty tej skorzystają wnioskodawcy, którzy stwierdzą, że mogą nie 
uzyskać wystarczającej liczby punktów do uzyskania dofinansowania. Zachęta do ograniczania 
poziomu dofinansowania przełoży się na większą liczbę ogólną zrealizowanych projektów. 
• 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 kwalifikowanych operacji. 
 
15 Siedziba firmy wnioskodawcy, miejsce wykonywania działalności gospodarczej (lub na 
obszarze LSR zgłoszono dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), gospodarstwo 
rolne, mieści się na obszarze objętym LSR co najmniej 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  
 
Wspierani będą Wnioskodawcy, którzy faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na obszarze 
realizacji LSR przez DLGR i do których faktycznie odnosi się analiza oraz diagnoza obszaru 
przedstawiona Strategii.  
• Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów złożonych w ramach 
aplikacji (WoD i załączników). 
 
16 Wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzaniu podatków (PIT/CIT/podatku rolnym) na 
obszarze objętym LSR  
 
Wspierani będą Wnioskodawcy, którzy swoje podatki (lub inne świadczenia pieniężne) płacą 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 dokumentów złożonych w ramach 
aplikacji (WoD i załączników). 
 
 
 
Uwaga. Wszystkie liczby zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady 1-4 w 
dół, 5-9 w górę) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa 
śródlądowego i akwakultury 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
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 

6 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla kobiet 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

7 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób poniżej 40 roku życia 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

8 
Wnioskodawca posiada udokumentowane 
doświadczenie w sektorze rybackim 

0-3 

3 pkt -     ≥ 5 lat 
2 pkt -     ≥ 2 lata i < 5 lat 
1 pkt -     < 2 lata 
0 pkt -     nie ma doświadczenia 

9 Operacja ma charakter innowacyjny   0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

10 
Elementy techniczne operacji lub jej charakter 
wykazują cechy i standardy proekologiczne 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt –  nie 

11 
Czy wnioskodawca złożył wcześniej wniosek, który 
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę? 

0-2 
2 pkt – nie 
1 pkt – tak – 1 raz 
0 pkt – tak – 2 razy 

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

0-1 
1 pkt – nie 
0 pkt –tak 

13 Wysokość wnioskowanego dofinansowania 0-2 
2 pkt -     ≤ 80 tys.  
1 pkt -     > 80 tys. i ≤ 140 tys. 
0 pkt -      > 140 tys. 

14 
Udział wkładu własnego w kosztach 
kwalifikowalnych operacji 

0-2 
2 pkt –    ≥ 60 %  
1 pkt –    ≥ 55% i < 60 % 
0 pkt –    < 55% 

15 
Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na 
obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 18 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

16 
Wnioskodawca złożył oświadczenie o 
odprowadzaniu podatków (PIT/CIT/podatku 
rolnym) na obszarze objętym LSR 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

17 
Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która w dniu 
złożenia wniosku miała: 

0-2 
2 pkt -      ≤ 30 lat 
1 pkt -      > 30  ≤ 40 lat 
0 pkt -      >  40 lat 

RAZEM Maksymalna ilość punktów: 25 

Minimalna ilość punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej 
dofinansowanie: 12,5 

 



 
 

 

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 
wniosków). Punkty za prawidłowość wypełnienia wniosku mają za zadanie zmobilizować 
wnioskodawcę do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosków oraz do poprawnego 
wypełnienia formularza wniosku. Punktów nie przyznaje się wtedy, 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 
zachęcenie wnioskodawcy do analizy faktycznej możliwości realizacji operacji – np. uzyskania 
niezbędnych dokumentów typu 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 Osi 4 PO RYBY 2014-2020 oraz kwoty 
dofinansowania ocenianego wniosku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. Kryterium 
promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy Rozporządzenia. 
 
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. Wyliczeń dokonuje się z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku. Kryterium promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy 
Rozporządzenia. 
 

5. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy? 

Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych środków mierzona liczbą 
utworzonych, w wyniku realizacji operacji, miejsc pracy. Zastosowane kryterium bezpośrednio wynika 
z diagnozy - opis obszaru i ludności LSR, takich jak zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój mikro i 
małej, średniej przedsiębiorczości i wskaźników rezultatu - Liczba stworzonych nowych miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) do 2022 r.; 
• 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. 
 

6. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet; 



 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku 
realizacji operacji zatrudni nową osobę (osoby) i tą osobą (osobami) będzie kobieta. Kryterium to jest 
związane ze diagnozą stanu obszaru zawartą w LSR. W chwili obecnej na terenie przyszłej realizacji 
LSR przez Stowarzyszenie DLGR, grupą dotkniętą bezrobociem są właśnie kobiety. Bezrobocie wśród 
kobiet na terenie działania DLGR jest trwałe i strukturalne; 
• 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. 
 
7. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla osób poniżej 40 roku życia 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku 
realizacji operacji zatrudni nową osobę (osoby) i tą osobą (osobami) będzie osoba poniżej 40 roku. 
Kryterium to jest związane z diagnozą stanu obszaru zawartą w LSR oraz analizą SWOT, w której 
stwierdza się w słabych stronach o odpływie młodzieży z obszaru DLGR, a w zagrożeniach odpływ 
osób młodych do dużych aglomeracji miejskich. 
• 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. 
 

8. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w sektorze rybackim 

Kryterium to premiuje wnioskodawców z doświadczeniem w szeroko rozumianym (a więc osoby, które 
w chwili złożenia wniosku są pracownikami sektora rybackiego jak i osoby które w przeszłości 
pracowały w sektorze rybackim). Obszar realizacji LSR przez Stowarzyszenie DLGR historycznie 
związany jest sektorem rybackim. Wielu jego  mieszkańców pracuje, albo pracowało bezpośrednio w 
połowach ryb, hodowli ryb, ale również w przetwórstwie ryb, w sprzedaży produktów rybnych. W 
chwili obecnej omawiany sektor gospodarczy zanika. Osoby związane z sektorem rybackim (lub które 
były z nim związane) w chwili obecnej często mają kłopoty z zatrudnieniem. Kryterium to ma pomóc w 
dostępie do środków takim podmiotom.  
Punkty zostaną przyznane osobom, które najpóźniej do dnia zakończenia naboru przedstawiły 
dokumenty potwierdzające posiadane przez wnioskodawcę doświadczenie w sektorze rybackim. 
Niezałączenie przez Wnioskodawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających swoje 
doświadczenie w sektorze skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów. 
 

9. Operacja ma charakter innowacyjny; 

 
Innowacyjność operacji. Innowacyjność może być cechą każdej operacji bez względu na obszar 
wsparcia. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego 
oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub 
marketingowej. Punktowanie projektów innowacyjnych oznacza docenienie pomysłowości 
wnioskodawców. Wnioskodawca chcąc liczyć na uzyskanie punktów w tym kryterium będzie musiał 
wykazać innowacyjność projektu.  
• Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, 
wiedzy i doświadczenia Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów; 
• Kryterium przewiduje wybór innowacyjnych operacji. 
Za operacje innowacyjne mogą być uznane poniższe przykładowe przedsięwzięcia: 
- wytworzenie, wdrożenie nowego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) produktu, 
usługi procesu organizacji itd. 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) 
produktu, usługi, procesu, organizacji itd. 
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym 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. 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 Wyboru Projektów, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 

 Punkt przyznaje się gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
jednoznaczny wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub jej niektórych elementów 
wpływają jednoznacznie na poprawę stanu środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie 
oczyszczalni ścieków lub zastosowanie separatorów lamelowych w ramach ocenianej operacji 

 Punkt przyznaje się również gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
pośredni wpływa na środowisko naturalne. Co należy 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 - które zostały wybrane do 
dofinansowania przez Radę Wyboru Projektów DLGR i pierwotnie zmieściły się w limicie środków, lub 
pierwotnie nie zmieściły się w limicie, ale mieszczą się w limicie na dzień oceny, ze względu na 
„oszczędności” w wyniku rozpatrywania przez urząd marszałkowski wniosków znajdujących się wyżej 
na liście rankingowej. Nie bierze się pod uwagę wniosków, złożonych przez danego wnioskodawcę, w 
ramach konkursów, w których nie zakończyła się jeszcze procedura oceny przez Radę Wyboru 
Projektów (wraz z rozpatrzeniem odwołań). Kryterium ma wspierać wnioskodawców, którzy jeszcze 
nie uzyskali dofinansowania w ramach LSR. 

 Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów własnych DLGR – pozwala na 
przyznanie jednoznacznej liczby punktów. 

 
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 zadnie zwiększenie liczby beneficjentów, 
zmniejszenie możliwości dzielenia operacji przez Wnioskodawców w celu uzyskania większej łącznej 
kwoty dofinansowania. Skłonienie Wnioskodawców do składania WoD operacji realizujących w 
całości cele LSR.  
 

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. Wysokość wkładu własnego. 
 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o większym od minimalnego 
wkładzie własnym. Wnioskodawca będzie mógł zapewnić sobie większą liczbę punktów zwiększając 
poziom wkładu własnego. Z zachęty tej skorzystają wnioskodawcy, którzy stwierdzą, że mogą nie 
uzyskać wystarczającej liczby punktów do uzyskania dofinansowania. Zachęta do ograniczania 
poziomu dofinansowania przełoży się na większą liczbę ogólną zrealizowanych projektów. 
• 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 kwalifikowanych operacji. 
 
15 Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 18 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Wspierani będą Wnioskodawcy, osoby fizyczne, rzeczywiści mieszkańcy obszaru LSR. Kryterium jest 
zgodne z wynikami analizy SWOT oraz diagnozy - opisu obszaru i ludności LSR. Promuje osoby, 
mieszkańców, których objęły badania, statystyki realizowane w ramach powstawania LSR. To do 
rzeczywistych mieszkańców skierowane są działania ….. 

 Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów złożonych w ramach 
aplikacji (WoD i załączników) 
 
16 Wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzaniu podatków (PIT/CIT/podatku rolnym) na 
obszarze objętym LSR  
 
Wspierani będą Wnioskodawcy, którzy swoje podatki (lub inne świadczenia pieniężne) płacą 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 dokumentów złożonych w ramach 
aplikacji (WoD i załączników). 
 
17 Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku nie miała więcej niż 30, 40 
lat. 
 
Kryterium wspiera Wnioskodawców, osoby fizyczne, osoby młode. Kryterium w sposób jednoznaczny 
powiązane jest z wynikami analizy SWOT oraz diagnozy - opisu obszaru i ludności LSR, które wskazują 
na o odpływ młodzieży z obszaru DLGR, złą strukturę demograficzną obszaru, wspiera wykazaną 
grupę defaworyzowaną. 

 

Uwaga. Wszystkie liczby zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady 1-4 w 
dół, 5-9 w górę) 

 

 

 

 

 

 



 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze 
tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy 

0-3 
3 pkt – 3 i więcej miejsc pracy 
1 pkt – 2 miejsca pracy 
0 pkt – 1 miejsca pracy 

6 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla kobiet 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

7 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób poniżej 30 roku życia 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

8 
Wnioskodawca posiada udokumentowane 
doświadczenie w sektorze rybackim 

0-3 

3 pkt -     ≥ 5 lat 
2 pkt -     ≥ 2 lata i < 5 lat 
1 pkt -     < 2 lata 
0 pkt -     nie ma doświadczenia 

9 Operacja ma charakter innowacyjny   0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

10 
Elementy techniczne operacji lub jej charakter 
wykazują cechy i standardy proekologiczne; 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt –  nie 

11 
Czy wnioskodawca złożył wcześniej wniosek, który 
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę? 

0-2 
2 pkt – nie 
1 pkt – tak – 1 raz 
0 pkt – tak – 2 razy 

12 
Czy wnioskodawca w ramach ogłoszonego naboru 
złożył więcej niż 1 WoD 

0-1 
1 pkt – nie 
0 pkt – tak 

13 Wysokość wnioskowanego dofinansowania 0-2 
2 pkt -     ≤ 80 tys.  
1 pkt -     > 80 tys. i ≤ 140 tys. 
0 pkt -     > 140 tys. 

14 
Udział wkładu własnego w kosztach 
kwalifikowalnych operacji 

0-2 
2 pkt –    ≥ 60 %  
1 pkt –    ≥ 55% i < 60 % 
0 pkt –    < 55% 

15 
Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na 
obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 18 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

16 
Wnioskodawca złożył oświadczenie o 
odprowadzaniu podatków (PIT/CIT/podatku 
rolnym) na obszarze objętym LSR 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

17 
Wnioskodawcą jest osobą fizyczną, która w dniu 
złożenia wniosku miała: 

0-2 
2 pkt -      ≤ 30 lat 
1 pkt -      > 30  ≤ 40 lat 
0 pkt -      >  40 lat 

RAZEM Maksymalna ilość punktów: 25 

Minimalna ilość punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej 
dofinansowanie: 12,5. 



 

 

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 
wniosków). Punkty za prawidłowość wypełnienia wniosku mają za zadanie zmobilizować 
wnioskodawcę do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosków oraz do poprawnego 
wypełnienia formularza wniosku. Punktów nie przyznaje się wtedy, 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 
zachęcenie wnioskodawcy do analizy faktycznej możliwości realizacji operacji – np. uzyskania 
niezbędnych dokumentów typu 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 Osi 4 PO RYBY 2014-2020 oraz kwoty 
dofinansowania ocenianego wniosku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. Kryterium 
promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy Rozporządzenia. 
 
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. Wyliczeń dokonuje się z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku. Kryterium promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy 
Rozporządzenia. 
 

5. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy? 

Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych środków mierzona liczbą 
utworzonych, w wyniku realizacji operacji, miejsc pracy. Zastosowane kryterium bezpośrednio wynika 
z diagnozy - opis obszaru i ludności LSR, takich jak zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój mikro i 
małej, średniej przedsiębiorczości i wskaźników rezultatu - Liczba stworzonych nowych miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) do 2022 r.; 
• 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. 
 

6. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet; 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku 
realizacji operacji zatrudni nową osobę (osoby) i tą osobą (osobami) będzie kobieta. Kryterium to jest 
związane ze diagnozą stanu obszaru zawartą w LSR. W chwili obecnej na terenie przyszłej realizacji 
LSR przez Stowarzyszenie DLGR, grupą dotkniętą bezrobociem są właśnie kobiety. Bezrobocie wśród 
kobiet na terenie działania DLGR jest trwałe i strukturalne; 



 

• 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. 
 
8. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla osób poniżej 40 roku życia 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku 
realizacji operacji zatrudni nową osobę (osoby) i tą osobą (osobami) będzie osoba poniżej 40 roku. 
Kryterium to jest związane z diagnozą stanu obszaru zawartą w LSR oraz analizą SWOT, w której 
stwierdza się w słabych stronach o odpływie młodzieży z obszaru DLGR, a w zagrożeniach odpływ 
osób młodych do dużych aglomeracji miejskich. 
• 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. 
 

8. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w sektorze rybackim 

Kryterium to premiuje wnioskodawców z doświadczeniem w szeroko rozumianym (a więc osoby, które 
w chwili złożenia wniosku są pracownikami sektora rybackiego jak i osoby które w przeszłości 
pracowały w sektorze rybackim). Obszar realizacji LSR przez Stowarzyszenie DLGR historycznie 
związany jest sektorem rybackim. Wielu jego  mieszkańców pracuje, albo pracowało bezpośrednio w 
połowach ryb, hodowli ryb, ale również w przetwórstwie ryb, w sprzedaży produktów rybnych. W 
chwili obecnej omawiany sektor gospodarczy zanika. Osoby związane z sektorem rybackim (lub które 
były z nim związane) w chwili obecnej często mają kłopoty z zatrudnieniem. Kryterium to ma pomóc w 
dostępie do środków takim podmiotom.  
Punkty zostaną przyznane osobom, które najpóźniej do dnia zakończenia naboru przedstawiły 
dokumenty potwierdzające posiadane przez wnioskodawcę doświadczenie w sektorze rybackim. 
Niezałączenie przez Wnioskodawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających swoje 
doświadczenie w sektorze skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów. 
 

9. Operacja ma charakter innowacyjny; 

 
Innowacyjność operacji. Innowacyjność może być cechą każdej operacji bez względu na obszar 
wsparcia. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego 
oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub 
marketingowej. Punktowanie projektów innowacyjnych oznacza docenienie pomysłowości 
wnioskodawców. Wnioskodawca chcąc liczyć na uzyskanie punktów w tym kryterium będzie musiał 
wykazać innowacyjność projektu.  
• Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, 
wiedzy i doświadczenia Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów; 
• Kryterium przewiduje wybór innowacyjnych operacji. 
Za operacje innowacyjne mogą być uznane poniższe przykładowe przedsięwzięcia: 
- wytworzenie, wdrożenie nowego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) produktu, 
usługi procesu organizacji itd. 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) 
produktu, usługi, procesu, organizacji itd. 
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym 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. 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 Wyboru Projektów, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 

 Punkt przyznaje się gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
jednoznaczny wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub jej niektórych elementów 
wpływają jednoznacznie na poprawę stanu środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie 
oczyszczalni ścieków lub zastosowanie separatorów lamelowych w ramach ocenianej operacji 

 Punkt przyznaje się również gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
pośredni wpływa na środowisko naturalne. Co należy 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 - które zostały wybrane do 
dofinansowania przez Radę Wyboru Projektów DLGR i pierwotnie zmieściły się w limicie środków, lub 
pierwotnie nie zmieściły się w limicie, ale mieszczą się w limicie na dzień oceny, ze względu na 
„oszczędności” w wyniku rozpatrywania przez urząd marszałkowski wniosków znajdujących się wyżej 
na liście rankingowej. Nie bierze się pod uwagę wniosków, złożonych przez danego wnioskodawcę, w 
ramach konkursów, w których nie zakończyła się jeszcze procedura oceny przez Radę Wyboru 
Projektów (wraz z rozpatrzeniem odwołań). Kryterium ma wspierać wnioskodawców, którzy jeszcze 
nie uzyskali dofinansowania w ramach LSR. 

 Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów własnych DLGR – pozwala na 
przyznanie jednoznacznej liczby punktów. 

 
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 zadnie zwiększenie liczby beneficjentów, 
zmniejszenie możliwości dzielenia operacji przez Wnioskodawców w celu uzyskania większej łącznej 
kwoty dofinansowania. Skłonienie Wnioskodawców do składania WoD operacji realizujących w 
całości cele LSR.  
 

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. Wysokość wkładu własnego. 
 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o większym od minimalnego 
wkładzie własnym. Wnioskodawca będzie mógł zapewnić sobie większą liczbę punktów zwiększając 
poziom wkładu własnego. Z zachęty tej skorzystają wnioskodawcy, którzy stwierdzą, że mogą nie 
uzyskać wystarczającej liczby punktów do uzyskania dofinansowania. Zachęta do ograniczania 
poziomu dofinansowania przełoży się na większą liczbę ogólną zrealizowanych projektów. 



 

• 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 kwalifikowanych operacji. 
 
15 Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 18 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Wspierani będą Wnioskodawcy, osoby fizyczne, rzeczywiści mieszkańcy obszaru LSR. Kryterium jest 
zgodne z wynikami analizy SWOT oraz diagnozy - opisu obszaru i ludności LSR. Promuje osoby, 
mieszkańców, których objęły badania, statystyki realizowane w ramach powstawania LSR. To do 
rzeczywistych mieszkańców skierowane są działania ….. 

 Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów złożonych w ramach 
aplikacji (WoD i załączników) 
 
16 Wnioskodawca złożył oświadczenie o odprowadzaniu podatków (PIT/CIT/podatku rolnym) na 
obszarze objętym LSR. 
 
Wspierani będą Wnioskodawcy, którzy swoje podatki (lub inne świadczenia pieniężne) płacą na 
obszarze gmin na których realizowana jest LSR. Kryterium zakłada, że premiuje się wnioskodawców, 
którzy swoją działalnością gospodarczą wspierają finansowo (poprzez daninę w postaci podatków) 
działalność samorządów wchodzących w skład DLGR. Zebrane podatki są wykorzystywane na 
potrzeby realizacji zadań publicznych. 
• Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów złożonych w ramach 
aplikacji (WoD i załączników). 
 
17 Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku nie miała więcej niż 30, 40 
lat. 
 
Kryterium wspiera Wnioskodawców, osoby fizyczne, osoby młode. Kryterium w sposób jednoznaczny 
powiązane jest z wynikami analizy SWOT oraz diagnozy - opisu obszaru i ludności LSR, które wskazują 
na o odpływ młodzieży z obszaru DLGR, złą strukturę demograficzną obszaru, wspiera wykazaną 
grupę defaworyzowaną. 

 

Uwaga. Wszystkie liczby zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady 1-4 w 
dół, 5-9 w górę) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 

6 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla kobiet 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

 
7 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób poniżej 30 roku życia 

0-1 
1 pkt – tak 

0 pkt – nie 

8 
Wnioskodawca posiada udokumentowane 
doświadczenie w sektorze rybackim 

0-3 

3 pkt -     ≥ 5 lat 
2 pkt -     ≥ 2 lata i < 5 lat 
1 pkt -     < 2 lata 
0 pkt -     nie ma doświadczenia 

9 Operacja ma charakter innowacyjny   0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

10 
Elementy techniczne operacji lub jej charakter 
wykazują cechy i standardy proekologiczne; 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt –  nie 

11 
Czy wnioskodawca złożył wcześniej wniosek, który 
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę? 

0-2 
2 pkt – nie 
1 pkt – tak – 1 raz 
0 pkt – tak – 2 razy 

12 
Czy wnioskodawca w ramach ogłoszonego naboru 
złożył więcej niż 1 WoD 

0-1 
1 pkt – nie 
0 pkt –tak 

13 Wysokość wnioskowanego dofinansowania 0-2 
2 pkt -     ≤ 80 tys.  
1 pkt -     > 80 tys. i ≤ 140 tys. 
0 pkt -      > 140 tys. i ≤ 200 tys. 

14 
Udział wkładu własnego w kosztach 
kwalifikowalnych operacji 

0-2 
2 pkt –    ≥ 60 %  
1 pkt –    ≥ 55% i < 60 % 
0 pkt –    < 55% 

15 
Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na 
obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 18 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

16 
Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która w dniu 
złożenia wniosku miała: 

0-2 
2 pkt -      ≤ 30 lat 
1 pkt -      > 30  ≤ 40 lat 
0 pkt -      >  40 lat 

17 
Charakter operacji w sposób jednoznaczny 
wskazuje na wykorzystanie wodnego potencjału 
obszaru rybackiego  

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

RAZEM Maksymalna ilość puntów: 25 

Minimalna ilość punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej 
dofinansowanie: 12,5 



 

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 
wniosków). Punkty za prawidłowość wypełnienia wniosku mają za zadanie zmobilizować 
wnioskodawcę do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosków oraz do poprawnego 
wypełnienia formularza wniosku. Punktów nie przyznaje się wtedy, 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 
zachęcenie wnioskodawcy do analizy faktycznej możliwości realizacji operacji – np. uzyskania 
niezbędnych dokumentów typu 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 Osi 4 PO RYBY 2014-2020 oraz kwoty 
dofinansowania ocenianego wniosku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. Kryterium 
promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy Rozporządzenia. 
 
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. Wyliczeń dokonuje się z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku. Kryterium promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy 
Rozporządzenia. 
 

5. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy? 

Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych środków mierzona liczbą 
utworzonych, w wyniku realizacji operacji, miejsc pracy. Zastosowane kryterium bezpośrednio wynika 
z diagnozy - opis obszaru i ludności LSR, takich jak zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój mikro i 
małej, średniej przedsiębiorczości i wskaźników rezultatu - Liczba stworzonych nowych miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) do 2022 r.; 
• 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. 
 

6. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet; 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku 
realizacji operacji zatrudni nową osobę (osoby) i tą osobą (osobami) będzie kobieta. Kryterium to jest 
związane ze diagnozą stanu obszaru zawartą w LSR. W chwili obecnej na terenie przyszłej realizacji 
LSR przez Stowarzyszenie DLGR, grupą dotkniętą bezrobociem są właśnie kobiety. Bezrobocie wśród 
kobiet na terenie działania DLGR jest trwałe i strukturalne; 



 

• 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. 
 
9. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy dla osób poniżej 40 roku życia 

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku 
realizacji operacji zatrudni nową osobę (osoby) i tą osobą (osobami) będzie osoba poniżej 40 roku. 
Kryterium to jest związane z diagnozą stanu obszaru zawartą w LSR oraz analizą SWOT, w której 
stwierdza się w słabych stronach o odpływie młodzieży z obszaru DLGR, a w zagrożeniach odpływ 
osób młodych do dużych aglomeracji miejskich. 
• 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. 
 

8. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w sektorze rybackim 

Kryterium to premiuje wnioskodawców z doświadczeniem w szeroko rozumianym (a więc osoby, które 
w chwili złożenia wniosku są pracownikami sektora rybackiego jak i osoby które w przeszłości 
pracowały w sektorze rybackim). Obszar realizacji LSR przez Stowarzyszenie DLGR historycznie 
związany jest sektorem rybackim. Wielu jego  mieszkańców pracuje, albo pracowało bezpośrednio w 
połowach ryb, hodowli ryb, ale również w przetwórstwie ryb, w sprzedaży produktów rybnych. W 
chwili obecnej omawiany sektor gospodarczy zanika. Osoby związane z sektorem rybackim (lub które 
były z nim związane) w chwili obecnej często mają kłopoty z zatrudnieniem. Kryterium to ma pomóc w 
dostępie do środków takim podmiotom.  
Punkty zostaną przyznane osobom, które najpóźniej do dnia zakończenia naboru przedstawiły 
dokumenty potwierdzające posiadane przez wnioskodawcę doświadczenie w sektorze rybackim. 
Niezałączenie przez Wnioskodawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających swoje 
doświadczenie w sektorze skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów. 
 

9. Operacja ma charakter innowacyjny; 

 
Innowacyjność operacji. Innowacyjność może być cechą każdej operacji bez względu na obszar 
wsparcia. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego 
oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub 
marketingowej. Punktowanie projektów innowacyjnych oznacza docenienie pomysłowości 
wnioskodawców. Wnioskodawca chcąc liczyć na uzyskanie punktów w tym kryterium będzie musiał 
wykazać innowacyjność projektu.  
• Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, 
wiedzy i doświadczenia Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów; 
• Kryterium przewiduje wybór innowacyjnych operacji. 
Za operacje innowacyjne mogą być uznane poniższe przykładowe przedsięwzięcia: 
- wytworzenie, wdrożenie nowego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) produktu, 
usługi procesu organizacji itd. 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) 
produktu, usługi, procesu, organizacji itd. 
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym 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. 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 Wyboru Projektów, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 

 Punkt przyznaje się gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
jednoznaczny wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub jej niektórych elementów 
wpływają jednoznacznie na poprawę stanu środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie 
oczyszczalni ścieków lub zastosowanie separatorów lamelowych w ramach ocenianej operacji 

 Punkt przyznaje się również gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
pośredni wpływa na środowisko naturalne. Co należy 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 - które zostały wybrane do 
dofinansowania przez Radę Wyboru Projektów DLGR i pierwotnie zmieściły się w limicie środków, lub 
pierwotnie nie zmieściły się w limicie, ale mieszczą się w limicie na dzień oceny, ze względu na 
„oszczędności” w wyniku rozpatrywania przez urząd marszałkowski wniosków znajdujących się wyżej 
na liście rankingowej. Nie bierze się pod uwagę wniosków, złożonych przez danego wnioskodawcę, w 
ramach konkursów, w których nie zakończyła się jeszcze procedura oceny przez Radę Wyboru 
Projektów (wraz z rozpatrzeniem odwołań). Kryterium ma wspierać wnioskodawców, którzy jeszcze 
nie uzyskali dofinansowania w ramach LSR. 

 Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów własnych DLGR – pozwala na 
przyznanie jednoznacznej liczby punktów. 

 
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 zadnie zwiększenie liczby beneficjentów, 
zmniejszenie możliwości dzielenia operacji przez Wnioskodawców w celu uzyskania większej łącznej 
kwoty dofinansowania. Skłonienie Wnioskodawców do składania WoD operacji realizujących w 
całości cele LSR.  
 

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. Wysokość wkładu własnego. 
 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o większym od minimalnego 
wkładzie własnym. Wnioskodawca będzie mógł zapewnić sobie większą liczbę punktów zwiększając 
poziom wkładu własnego. Z zachęty tej skorzystają wnioskodawcy, którzy stwierdzą, że mogą nie 



 

uzyskać wystarczającej liczby punktów do uzyskania dofinansowania. Zachęta do ograniczania 
poziomu dofinansowania przełoży się na większą liczbę ogólną zrealizowanych projektów. 
• 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 kwalifikowanych operacji. 
 
15 Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na obszarze LSR nieprzerwanie przez okres 18 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Wspierani będą Wnioskodawcy, osoby fizyczne, rzeczywiści mieszkańcy obszaru LSR. Kryterium jest 
zgodne z wynikami analizy SWOT oraz diagnozy - opisu obszaru i ludności LSR. Promuje osoby, 
mieszkańców, których objęły badania, statystyki realizowane w ramach powstawania LSR. To do 
rzeczywistych mieszkańców skierowane są działania ….. 

 Kryterium jest możliwe do weryfikacji na podstawie dokumentów złożonych w ramach 
aplikacji (WoD i załączników 
 
 
16 Wnioskodawcą jest osoba, która w dniu złożenia wniosku nie miała więcej niż 30, 40 lat. 
 
Kryterium wspiera Wnioskodawców, osoby fizyczne, osoby młode. Kryterium w sposób jednoznaczny 
powiązane jest z wynikami analizy SWOT oraz diagnozy - opisu obszaru i ludności LSR, które wskazują 
na o odpływ młodzieży z obszaru DLGR, złą strukturę demograficzną obszaru, wspiera wykazaną 
grupę defaworyzowaną. 
 
17 Charakter operacji w sposób jednoznaczny wskazuje na wykorzystanie wodnego potencjału 
obszaru rybackiego. 
W związku z faktem, że spektrum rodzajów operacji w przypadku Darłowskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej - jej specyfiki (bliskość Morza Bałtyckiego, jezior, rzek itd. całego obszaru) w kontekście 
wykorzystania wodnego potencjału obszaru jest bardzo duże, promowane będą operacje, które w 
sposób jednoznaczny wykorzystują wspomniany wyżej potencjał.  
Określenie „jednoznaczny” w kontekście tego kryterium należy rozumieć operację których charakter 
bezpośrednio powiązany jest z potencjałem wodnym np. zakup łodzi na potrzeby działalności 
turystyki wędkarskiej, jachtów do czarterowania, obiektów infrastrukturalnych bezpośrednio 
powiązanych z Morzem Bałtyckim, jeziorem, rzeką, np. pomosty. 

 

Uwaga. Wszystkie liczby zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady 1-4 w 
dół, 5-9 w górę) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie 
lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 75% 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 
 

 
5 

 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy 
 

0-1 
1 pkt – więcej niż 1 miejsce 
pracy 
0 pkt – nie dotyczy 

6 

 
Czy wnioskodawca ma status jednostki samorządu 
terytorialnego? 
 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

7 
Elementy techniczne operacji lub jej charakter 
wykazują cechy i standardy proekologiczne; 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt –  nie 

8 
 
Operacja ma charakter innowacyjny 
 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

9 
 
Obszar oddziaływania operacji 

1-3 
3 pkt – dwie i więcej gmin 
2 pkt – jedna gmina 
1 pkt – miejscowość, sołectwo 

10 Wysokość wnioskowanego dofinansowania 0-1 
1 pkt -     ≤ 200 tys. 
0 pkt -     > 200 tys. 

11 
Udział wkładu własnego w kosztach 
kwalifikowalnych operacji 

0-1 
1 pkt –    ≥ 30 %  
0 pkt –    < 30% 

12 
W trakcie przygotowania projektu uwzględniono 
wnioski/uwagi zgłoszone przez mieszkańców w 
procesie konsultacji społecznych. 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

13 
Projekt rozwija ofertę spędzania czasu wolnego 
dla: 
- dzieci i młodzieży (do 25 roku życia) 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

14 
Projekt rozwija ofertę spędzania czasu wolnego 
dla: 
- seniorów (po 65 roku zycia) 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

15 
Realizacja projektu wynika z założeń/celów 
dokumentów strategicznych związanych z 
rozwojem gmin/powiatów. 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

RAZEM Maksymalna ilośc punktów: 17 

Minimalna ilość punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej 
dofinansowanie: 8,5 



 

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 
wniosków). Punkty za prawidłowość wypełnienia wniosku mają za zadanie zmobilizować 
wnioskodawcę do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosków oraz do poprawnego 
wypełnienia formularza wniosku. Punktów nie przyznaje się wtedy, 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 
zachęcenie wnioskodawcy do analizy faktycznej możliwości realizacji operacji – np. uzyskania 
niezbędnych dokumentów typu 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 Osi 4 PO RYBY 2014-2020 oraz kwoty 
dofinansowania ocenianego wniosku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. Kryterium 
promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy Rozporządzenia. 
 
4. Czy udział wnioskowanego dofinansowania w całkowitych kosztach kwalifikowalnych operacji 
stanowi nie więcej niż 75  % 
 
Punkty przyznawane będą, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 50% wartości 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wyliczeń dokonuje się z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku. Kryterium promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy 
Rozporządzenia. 
 

5. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy? 

Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych środków mierzona liczbą 
utworzonych, w wyniku realizacji operacji, miejsc pracy. Zastosowane kryterium bezpośrednio wynika 
z diagnozy - opis obszaru i ludności LSR, takich jak zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój mikro i 
małej, średniej przedsiębiorczości i wskaźników rezultatu - Liczba stworzonych nowych miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) do 2022 r.; 
• 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. 
 
6. Czy wnioskodawca ma status jednostki samorządu terytorialnego? 

W ramach tego typu operacji premiowane dodatkowymi punktami będą operacje gmin członkowskich 
oraz operacje złożone przez  Starostwa Powiatowe w Sławinie oraz w Koszalinie. Samorządy gminne 
jak i powiatowe są jednymi z głównych uczestników realizacji LSR. Podmioty te są najbardziej 
świadome potrzeb swoich mieszkańców jeśli chodzi o działania polegające na tworzeniu, rozwoju, 
wyposażeniu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie 



 

lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką. W kontekście realizacji LSR są to podmioty 
najbardziej predystynowane do realizacji ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej. 
 

7.  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 Wyboru Projektów, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 

 Punkt przyznaje się gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
jednoznaczny wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub jej niektórych elementów 
wpływają jednoznacznie na poprawę stanu środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie 
oczyszczalni ścieków lub zastosowanie separatorów lamelowych w ramach ocenianej operacji 

 Punkt przyznaje się również gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne …) w sposób 
pośredni wpływa na środowisko naturalne. Co należy 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. 
 

 
8. Operacja ma charakter innowacyjny; 

 
Innowacyjność operacji. Innowacyjność może być cechą każdej operacji bez względu na obszar 
wsparcia. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego 
oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub 
marketingowej. Punktowanie projektów innowacyjnych oznacza docenienie pomysłowości 
wnioskodawców. Wnioskodawca chcąc liczyć na uzyskanie punktów w tym kryterium będzie musiał 
wykazać innowacyjność projektu.  
• Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, 
wiedzy i doświadczenia Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów; 
• Kryterium przewiduje wybór innowacyjnych operacji. 
Za operacje innowacyjne mogą być uznane poniższe przykładowe przedsięwzięcia: 
- wytworzenie, wdrożenie nowego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) produktu, 
usługi procesu organizacji itd. 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) 
produktu, usługi, procesu, organizacji itd. 
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym 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. 
 
9.  Obszar oddziaływania operacji  
 
Kryterium te wspiera operację podmiotów publicznych, których efekty, rezultaty (wynikające z 
realizacji tych operacji) swoim zasięgiem oddziałują na większy obszar niż jedna miejscowość. Przy 
czym Miasto Darłowo należy traktować jako gminę. 
• Kryterium możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, wiedzy i doświadczenia 
Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 
 
10. 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.  
 

11. Wysokość wkładu własnego. 
 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o większym od minimalnego 
wkładzie własnym. Wnioskodawca będzie mógł zapewnić sobie większą liczbę punktów zwiększając 
poziom wkładu własnego. Z zachęty tej skorzystają wnioskodawcy, którzy stwierdzą, że mogą nie 
uzyskać wystarczającej liczby punktów do uzyskania dofinansowania. Zachęta do ograniczania 
poziomu dofinansowania przełoży się na większą liczbę ogólną zrealizowanych projektów. 
• 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 kwalifikowanych operacji. 
 
12. W trakcie przygotowania projektu uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez mieszkańców 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 
przed złożeniem w ramach ogłoszonego konkursu. Kryterium premiowało będzie podmioty publiczne, 
których projekty są wynikiem konsultacji ze społeczeństwem i są odpowiedzią na faktyczne jego 
potrzeby. 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (we WoD i załącznikach) , iż charakter i 
elementy operacji jest efektem konsultacji ze społeczeństwem lokalnym. 
 

13.  Projekt rozwija ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (do 25 roku życia); 

 

Kryterium zakłada wsparcie punktowe projektów realizowanych przez podmioty publiczne, których 

charakter, typ, elementy umożliwią spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Kryterium jest 

powiązane i wynika z diagnozy - opisu obszaru i ludności LSR oraz analizy SWOT. 

• Kryterium możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, wiedzy i doświadczenia 
Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 
 

14. Projekt rozwija ofertę spędzania czasu wolnego dla: seniorów (po 65 roku życia); 

Kryterium zakłada wsparcie punktowe projektów realizowanych przez podmioty publiczne, których 

charakter, typ, elementy umożliwią spędzanie czasu wolnego dla osób starszych. Kryterium jest 

powiązane i wynika z diagnozy - opisu obszaru i ludności LSR (zwiększająca się liczba osób starszych) 

oraz analizy SWOT. 

• Kryterium możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, wiedzy i doświadczenia 
Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 
 

15 Realizacja projektu wynika z założeń/celów dokumentów strategicznych związanych z rozwojem 

gmin/powiatów. 

Kryterium zakłada wsparcie punktowe projektów realizowanych przez podmioty publiczne, które 
wynikają z dokumentów strategicznych poszczególnych gmin. Kryterium to umożliwi wspierania 
integrację LSR z dokumentami strategicznymi członków stowarzyszenia będącymi JST. Kryterium 
wspiera również operacje, które były przedmiotem analiz na poziomie strategicznym.  



 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (we WoD i załącznikach) , iż charakter i 
elementy operacji jest efektem konsultacji ze społeczeństwem lokalnym. 
 

Uwaga. Wszystkie liczby zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady 1-4 w 
dół, 5-9 w górę) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 75% 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 
 

5 
Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych 
miejsc pracy 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

6 Czy wnioskodawca ma status instytucji kultury 0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

7 Operacja ma charakter innowacyjny 0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

8 Obszar oddziaływania operacji 1-3 
3 pkt – dwie i więcej gmin 
2 pkt – jedna gmina 
1 pkt – miejscowość, sołectwo 

9 Wysokość wnioskowanego dofinansowania 0-1 
1 pkt -     ≤ 200 tys. 
0 pkt -      > 200 tys. i ≤ 300 tys. 

10 
Udział wkładu własnego w kosztach 
kwalifikowalnych operacji 

0-1 
1 pkt –    ≥ 30 %  
0 pkt –    < 30% 

11 
W trakcie przygotowania projektu uwzględniono 
wnioski/uwagi zgłoszone przez mieszkańców w 
procesie konsultacji społecznych  

0-2 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

12 
W trakcie przygotowania projektu uwzględniono 
wnioski/uwagi zgłoszone przez środowisko 
rybackie w procesie konsultacji społecznych 

0-2 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

13 
W ramach projektu planowane jest wykorzystanie 
lokalnych zasobów i tradycji rybackich  

0-2 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

RAZEM Maksymalna ilość punktów: 18 

Minimalna ilość punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej 
dofinansowanie: 9 



 

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 
wniosków). Punkty za prawidłowość wypełnienia wniosku mają za zadanie zmobilizować 
wnioskodawcę do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosków oraz do poprawnego 
wypełnienia formularza wniosku. Punktów nie przyznaje się wtedy, 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 
zachęcenie wnioskodawcy do analizy faktycznej możliwości realizacji operacji – np. uzyskania 
niezbędnych dokumentów typu 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 Osi 4 PO RYBY 2014-2020 oraz kwoty 
dofinansowania ocenianego wniosku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. Kryterium 
promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy Rozporządzenia. 
 
4. Czy udział wnioskowanego dofinansowania w całkowitych kosztach kwalifikowalnych operacji 
stanowi nie więcej niż 75 % 
 
Punkty przyznawane będą, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 75% wartości 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wyliczeń dokonuje się z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku. Kryterium promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy 
Rozporządzenia. 
 

5. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy? 

Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych środków mierzona liczbą 
utworzonych, w wyniku realizacji operacji, miejsc pracy. Zastosowane kryterium bezpośrednio wynika 
z diagnozy - opis obszaru i ludności LSR, takich jak zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój mikro i 
małej, średniej przedsiębiorczości i wskaźników rezultatu - Liczba stworzonych nowych miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) do 2022 r.; 
• 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. 
 
6. Czy wnioskodawca ma status instytucji kultury 

W ramach operacji polegających na promowaniu, zachowaniu lub upowszechnianiu rybackiego 
dziedzictwa kulturowego premiowane dodatkowymi punktami będą operacje złożone przez podmioty 
mające status instytucji kultury. Kryterium to ma na celu wsparcie instytucji, które są predystynowane 
(w związku z celami statutowymi) do realizacji operacji o takiej charakterystyce. 
 
7. Operacja ma charakter innowacyjny; 



 

 
Innowacyjność operacji. Innowacyjność może być cechą każdej operacji bez względu na obszar 
wsparcia. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego 
oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub 
marketingowej. Punktowanie projektów innowacyjnych oznacza docenienie pomysłowości 
wnioskodawców. Wnioskodawca chcąc liczyć na uzyskanie punktów w tym kryterium będzie musiał 
wykazać innowacyjność projektu.  
• Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, 
wiedzy i doświadczenia Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów; 
• Kryterium przewiduje wybór innowacyjnych operacji. 
Za operacje innowacyjne mogą być uznane poniższe przykładowe przedsięwzięcia: 
- wytworzenie, wdrożenie nowego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) produktu, 
usługi procesu organizacji itd. 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) 
produktu, usługi, procesu, organizacji itd. 
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym 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. 
 
8.  Obszar oddziaływania operacji  
 
Kryterium te wspiera operację podmiotów publicznych, których efekty, rezultaty (wynikające z 
realizacji tych operacji) swoim zasięgiem oddziałują na większy obszar niż jedna miejscowość. Przy 
czym Miasto Darłowo należy traktować jako gminę. 
• Kryterium możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, wiedzy i doświadczenia 
Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 

 
9. - 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.  
 
10. Wysokość wkładu własnego. 
 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o większym od minimalnego 
wkładzie własnym. Wnioskodawca będzie mógł zapewnić sobie większą liczbę punktów zwiększając 
poziom wkładu własnego. Z zachęty tej skorzystają wnioskodawcy, którzy stwierdzą, że mogą nie 
uzyskać wystarczającej liczby punktów do uzyskania dofinansowania. Zachęta do ograniczania 
poziomu dofinansowania przełoży się na większą liczbę ogólną zrealizowanych projektów. 
• 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 kwalifikowanych operacji. 
 

11. W trakcie przygotowania projektu uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez mieszkańców 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 
przed złożeniem w ramach ogłoszonego konkursu. Kryterium premiowało będzie podmioty publiczne, 
których projekty są wynikiem konsultacji ze społeczeństwem i są odpowiedzią na faktyczne jego 
potrzeby. 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (we WoD i załącznikach) , iż charakter i 
elementy operacji jest efektem konsultacji ze społeczeństwem lokalnym. 
 
12. 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 (we WoD i załącznikach) , iż charakter i 
elementy operacji jest efektem konsultacji ze społeczeństwem rybackim. 
 
13. W ramach projektu planowane jest wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji rybackich; 
 
Aby uzyskać punkt w ramach tego kryterium Wnioskodawca będzie musiał wykazać faktyczne 
wykorzystanie lub/oraz nawiązanie do lokalnych/miejscowych tradycji rybackich. Powiązania te 
muszą być czytelne dla oceniającego oraz dla przyszłych odbiorców efektów/rezultatów operacji. 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (we WoD i załącznikach) w jaki sposób 
realizacja operacji jej cele i efekty nawiązują i wykorzystują lokalne zasoby oraz tradycje rybackie.  
 
 
Uwaga. Wszystkie liczby zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady 1-4 w 
dół, 5-9 w górę) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Powierzenie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 75% 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 
 

5 
Czy wnioskodawca ma status uznanej organizacji 
producenckiej ryb 

0-2 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

6 Operacja ma charakter innowacyjny 0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

7 Liczba bezpośrednich uczestników operacji 0-3 
3 pkt –     ≥ 15 
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 –    ≥ 30 %  
0 pkt –    < 30% 

10 
W trakcie przygotowania projektu uwzględniono 
wnioski/uwagi zgłoszone przez środowisko 
rybackie w procesie konsultacji społecznych 

0-2 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

11 Projekt nie jest działaniem jednorazowym  0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

12 
W operacje zaangażowani są inne niż 
wnioskodawca podmioty (partnerzy): 

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

RAZEM Maksymalna ilość punktów: 17 

Minimalna ilość punktów, którą musi uzyskać wniosek by znaleźć się w strefie umożliwiającej 
dofinansowanie: 8,5 



 

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 
wniosków). Punkty za prawidłowość wypełnienia wniosku mają za zadanie zmobilizować 
wnioskodawcę do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosków oraz do poprawnego 
wypełnienia formularza wniosku. Punktów nie przyznaje się wtedy, 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 
zachęcenie wnioskodawcy do analizy faktycznej możliwości realizacji operacji – np. uzyskania 
niezbędnych dokumentów typu 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 Osi 4 PO RYBY 2014-2020 oraz kwoty 
dofinansowania ocenianego wniosku nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości. Kryterium 
promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy Rozporządzenia. 
 
4. Czy udział wnioskowanego dofinansowania w całkowitych kosztach kwalifikowalnych operacji 
stanowi nie więcej niż 75 % 
 
Punkty przyznawane będą, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 75% wartości 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wyliczeń dokonuje się z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku. Kryterium promuje wnioski, które w jak największym stopniu spełniają zapisy 
Rozporządzenia. 
 
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 rybackie, które czynnie brały udział w 
stworzeniu LSR i które zrzeszają znaczną liczbę hodowców ryb łososiowatych oraz rybaków morskich. 
Punkty w ramach kryterium wesprą WoD złożone przez te podmioty, aby umożliwić im realizację 
operacji polegających 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 
 
9. Operacja ma charakter innowacyjny; 

 
Innowacyjność operacji. Innowacyjność może być cechą każdej operacji bez względu na obszar 
wsparcia. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego 
oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub 
marketingowej. Punktowanie projektów innowacyjnych oznacza docenienie pomysłowości 



 

wnioskodawców. Wnioskodawca chcąc liczyć na uzyskanie punktów w tym kryterium będzie musiał 
wykazać innowacyjność projektu.  
• Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, 
wiedzy i doświadczenia Członków Rady, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów; 
• Kryterium przewiduje wybór innowacyjnych operacji. 
Za operacje innowacyjne mogą być uznane poniższe przykładowe przedsięwzięcia: 
- wytworzenie, wdrożenie nowego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) produktu, 
usługi procesu organizacji itd. 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego na obszarze realizacji LSR (w skali obszaru LSR) 
produktu, usługi, procesu, organizacji itd. 
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym 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 
(polegającej na powierzeniu społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i 
zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską … ) angażują w jej realizację jak 
największą grupę osób. Kryterium skorelowane jest z założeniami przypisanymi dla tego typu działań 
przez Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu 
pomocy na realizację operacji w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 – tzn. tzn. 
zwiększenie uczestnictwa społeczności lokalnych w życiu lokalnym zarządzaniu zasobami środowiska 
morskiego. 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. Wysokość wkładu własnego. 
 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o większym od minimalnego 
wkładzie własnym. Wnioskodawca będzie mógł zapewnić sobie większą liczbę punktów zwiększając 
poziom wkładu własnego. Z zachęty tej skorzystają wnioskodawcy, którzy stwierdzą, że mogą nie 
uzyskać wystarczającej liczby punktów do uzyskania dofinansowania. Zachęta do ograniczania 
poziomu dofinansowania przełoży się na większą liczbę ogólną zrealizowanych projektów. 
• 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 kwalifikowanych operacji. 
 



 

10. W trakcie przygotowania projektu uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez środowisko 
rybackie w procesie konsultacji społecznych 
 
Zakłada się, iż operacja/operacje, które zamierza zrealizować Wnioskodawca 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, 
których projekty są wynikiem konsultacji ze środowiskiem rybackim. 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (we WoD i załącznikach) , iż charakter i 
elementy operacji jest efektem konsultacji ze społeczeństwem rybackim. 
 
11. Projekt nie jest działaniem jednorazowym 
 
Kryterium promuje operację, które są elementami szerszych działań (lub wpisują się w kontekst innych 
realizacji) polegających 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. 
Promowane poprzez kryterium będą również operację, których realizacja (efekty) spowoduje dalsze 
działania umożliwiające zwiększenie roli społecznością rybacką w rozwoju lokalnym … . 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (we WoD i załącznikach), iż charakter, 
elementy operacji jej cele powiązane są z szerszym spektrum działań na rzecz społeczności rybackich, 
są zaczynem takich działań. 
 
 
12 W operacje zaangażowani są inne niż wnioskodawca podmioty (partnerzy): 
 
Kryterium promuje operację, których realizacja angażuje 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, iż beneficjentem niniejszego działania jest ograniczona liczba 
podmiotów (zgodnie z rozporządzeniem)ważnym jest aby w realizacji operacji (lub jej celów) , 
uczestnikami pośrednimi były inne zainteresowane podmioty, osoby. 

 Wnioskodawca będzie musiał wykazać w aplikacji (we WoD i załącznikach), iż w operacje 
zaangażowani są inne niż wnioskodawcy podmioty (partnerzy) działań na rzecz społeczności 
rybackich, są zaczynem takich działań. 
 
Uwaga. Wszystkie liczby zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady 1-4 w 
dół, 5-9 w górę) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów 

 

Fundamentalną ideą, z punktu widzenia DLGR było stworzenie takiego systemu wyboru 

operacji składanych w ramach wniosków o dofinansowanie przez wnioskodawców, który 

byłby: 

1) Czytelny i przejrzysty dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców; 

2) Skuteczny, spójny wewnętrznie i formalnie; 

3) Niedyskryminujący i maksymalnie obiektywny; 

4) Wynikający z założeń i dopasowany do działań ustalonych w LSR; 

5) Systemem selekcji, który w sposób jednoznaczny maksymalizowałby wybór operacji 

wpływających na realizację celów LSR stworzonej przez DLGR.  

Proces realizacji LSR przez DLGR jest zjawiskiem dynamicznym, składającym się z szeregu 

kroków, których efekty są mierzalne poprzez zdefiniowane w strategii wskaźniki rezultatu i 

produktu. Tempo osiągania założonych wartości wskaźników w korelacji z ilością 

ogłoszonych naborów oraz środków przeznaczonych na nabory jest wykładnią/miarą 

skuteczności zaproponowanych tzw. lokalnych kryteriów wyboru operacji. DLGR zamierza w 

określonych terminach sprawdzać skuteczność zastosowanych metod wyłaniania 

najefektywniejszych z punktu widzenia osiągania celów LSR operacji (kryteria zostaną 

poddane monitoringowi i  ewaluacji). Wynik ciągłego monitoringu oraz okresowych 

ewaluacji wskaże na skuteczność zastosowanych kryteriów. W przypadku gdy stosowane 

narzędzia wyboru wniosków będą nieskuteczne zostaną one skorygowane lub usunięte, a w 

ich miejsce wprowadzone zostaną nowe.  

Cały proces korygowania kryteriów lub ich zmiany realizowany będzie metodami 

partycypacyjnymi, w sposób formalny, w porozumieniu z odpowiednimi organami. Podobnie 

jak w przypadku obowiązujących kryteriów, szczególną grupą społeczną, której zdanie będzie 

brane pod uwagę przy zmianie lub ustanawianiu nowych kryteriów, będą przedstawiciele 

sektora rybackiego.  

Zmiany  kryteriów spowodowane mogą być: 

1. zmianami wytycznych/rozporządzeń/programu lub wprowadzeniem innych przepisów 

prawnych przez instytucje nadrzędne (lub kontrolujące) w stosunku do DLGR; 

W takim wypadku: 

 Zarząd, za pośrednictwem Biura, na stronie internetowej DLGR oraz na tablicy 

ogłoszeń zamieszcza obwieszczenie które, zawierać musi informację dotyczącą 

przyczyn (np. na wezwanie jakiej instytucji, co było powodem ich narzucenia lub 

wywołania) zmian, ich charakteru, oraz terminu (do kiedy muszą być wprowadzone), 

 zmiany są konsultowane (jeśli istnieje taka możliwość), 

 Biuro technicznie wprowadza zmiany w kryteriach i przedstawia je Zarządowi, który 

po zaakceptowaniu ich w formie uchwały zwołuje Walne Zebranie Członków, w celu 

formalnej aktualizacji – zmiany kryteriów.  

 

2. efektami działań ewaluacyjnych i monitoringowych, które mogą wskazać na konieczność 

przeprowadzenia zmian w istniejących kryteriach lub ustanowienia nowych kryteriów. 

 W takim wypadku: 

 Zarząd, na podstawie raportu z ewaluacji tworzy propozycję zmian w kryteriach, 

 Propozycje przedstawiane są członkom Rady DLGR – nanoszone są uwagi, 

 DLGR organizuje co najmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne, dotyczące 

wprowadzanych zmian, przy czym uczestnikami takiego spotkania muszą być osoby z 

sektora rybackiego, 

 w związku z faktem, że konsultacja zmian ma charakter otwarty należy uznać, że 

aktualizacja była opiniowana również przez członków Stowarzyszenia, 



 

 Biuro technicznie wprowadza zmiany w kryteriach i przedstawia je Zarządowi, który 

po zaakceptowaniu ich w formie uchwały zwołuje Walne Zebranie Członków, w celu 

formalnej aktualizacji – zmiany kryteriów. 

 
Statut DLGR umożliwia również dokonywanie zmian w LSR i Regulaminie Organizacyjnym  

Rady w sytuacjach nadzwyczajnych (nie cierpiących zwłoki), w trybie przewidzianym w §21, ust. 5. 

„Walne Zebranie Członków może upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w: […] Regulaminie 

Organizacyjnym Rady, lokalnych kryteriach wyboru operacji w zakresie określonym uchwałą 

Walnego Zebrania Członków”. 

 

 

 

 

 


