
KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
Przed. 2.1.1: Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny 

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

 
 
 

L.p. Nazwa kryterium Pkt Uwagi 

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

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

2 
Czy wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył 
wszystkie wymagane dokumenty? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

3 

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

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

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

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

 
5 

 
Czy realizacja operacji spowoduje utworzenie 
nowych miejsc pracy? 
 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

6 

 
Czy wnioskodawca ma status jednostki samorządu 
terytorialnego? 
 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

7 
 
Czy operacja ma charakter innowacyjny? 
 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

8 
Czy elementy techniczne operacji lub jej charakter 
wykazują cechy i standardy proekologiczne? 

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 –    ≥ 20 %  
0 pkt –    < 20 % 

12 
Czy w trakcie przygotowania projektu 
uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez 
mieszkańców w procesie konsultacji społecznych? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

13 

Czy projekt rozwija ofertę spędzania czasu 
wolnego dla: 
- dzieci i młodzieży (do 25 lat)? 
 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

14 
Czy projekt rozwija ofertę spędzania czasu 
wolnego dla: 
- seniorów (powyżej 65 lat)? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

15 
Czy realizacja projektu wynika z założeń/celów 
dokumentów strategicznych związanych z 
rozwojem gmin/powiatów? 

0-1 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

RAZEM Maksymalna liczba punktów: 17 

Minimalna liczba 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 

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

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

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

uchybienia – utrudniające poprawną i jednoznaczną ocenę wniosku. 

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

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

Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych środków, mierzona liczbą 
utworzonych miejsc pracy. Zwiększenie zatrudnienia ustala się na podstawie wniosku o 
dofinansowanie. Pod uwagę brane są wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
przeliczeniu na pełen etat - średniorocznie. Deklarowany poziom zatrudnienia należy utrzymać przez 
36 miesięcy od chwili osiągnięcia celu operacji. Nie bierze się pod uwagę okresu przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie. Warunkiem przyznania punktów jest zamieszczenie odpowiednich 
zapisów we wniosku o dofinansowanie w pozycji „Cel(e) operacji” oraz w pozycji „Planowane 
wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji”. Z celu operacji musi wynikać utworzenie miejsc pracy. 
Poziom zatrudnienia określa się na podstawie deklarowanej wartości wskaźników osiągnięcia celów 
operacji. 
6. Czy wnioskodawca ma status jednostki samorządu terytorialnego? 

W ramach tego typu operacji premiowane dodatkowymi punktami będą operacje realizowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego (gminy powiaty). 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. W kontekście realizacji LSR są to podmioty najbardziej predystynowane do 
realizacji ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
7. Czy operacja ma charakter innowacyjny? 

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

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

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

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

przedsięwzięcia: 



- wytworzenie, wdrożenie nowego: produktu, usługi procesu, organizacji itd. na obszarze 
realizacji LSR (w skali obszaru LSR), 
- wdrożenie znacząco udoskonalonego: produktu, usługi procesu, organizacji itd. na obszarze 
realizacji LSR (w skali obszaru LSR),  
- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców na 
obszarze objętym LSR (w skali obszaru LSR), 
- wprowadzenie nowoczesnych w skali obszaru objętego LSR rozwiązań technicznych i 
technologicznych, 
- nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji nowych, 
grup i środowisk lokalnych, na obszarze objętym LSR, 
-          nowy, na obszarze objętym LSR, sposób wykorzystania lub zaangażowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, społecznych. 
8. Czy elementy techniczne operacji lub jej charakter wykazują cechy i standardy proekologiczne? 
Powyższe kryterium ma premiować realizację operacji szeroko rozumianych jako proekologiczne. 
Kryterium jest typowo jakościowe, możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku, wiedzy i 
doświadczenia Członków Rady DLGR, pozwala na przyznanie dodatkowych punktów. 

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

 Punkt przyznaje się również gdy operacja (jej charakter, elementy techniczne) w sposób 
pośredni wpływa na środowisko naturalne. Należy przez to rozumieć inwestycje, które dążą do 
zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, np. montaż instalacji solarnej lub 
pomp ciepła, które ograniczą zużycie energii elektrycznej, w ramach ocenianej operacji. 
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. Udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji. 
Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o wyższym od minimalnego 
wkładzie własnym.  
• Kryterium jest ilościowe, wpływa na zwiększenie ilości realizowanych operacji, jest mierzalne i 
możliwe do weryfikacji na podstawie treści wniosku. Punkty przyznaje się na podstawie udziału 
procentowego wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowalnych operacji. 
12. Czy 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 (w WoD i załącznikach), że charakter i 
elementy operacji są efektem konsultacji ze społeczeństwem lokalnym. 
 

 



 

 

13. Czy projekt rozwija ofertę spędzania czasu wolnego dla: dzieci i młodzieży (do 25 lat)? 

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. Czy projekt rozwija ofertę spędzania czasu wolnego dla: seniorów (powyżej 65 lat)? 

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. Czy 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 (w WoD i załącznikach), że  charakter i 
elementy operacji jest efektem konsultacji ze społeczeństwem lokalnym. 
 

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

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

 


