Kryteria oceny operacji:
Podczas oceny i wyboru operacji stosowane są trzy rodzaje kryteriów:
I. Kryteria zgodności z LSR: stosowane wobec wszystkich wniosków objętych oceną, w ramach każdego naboru. Ich
spełnienie jest obligatoryjne.
II. Kryteria podstawowe: stosowane wobec wszystkich wniosków objętych oceną, w ramach każdego naboru. Wnioskodawca
musi uzyskać co najmniej 2 punkty.
III. Kryteria strategiczne: stosowane selektywnie w poszczególnych przedsięwzięciach. Ich spełnienie jest fakultatywne.
Kryteria zgodności z LSR - są to kryteria, które muszą być bezwzględnie spełnione przez każdą operację wybraną do
realizacji. Należą do nich:
Lp.
Kryterium
1.

2.

Ocena

Obszar realizacji

Operacja realizowana będzie na obszarze gmin objętych
LSR.

Tak / Nie

Zgodność z PO
„Rybactwo i Morze”

Zgodność z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze
2014-2020.

Tak / Nie

Tak / Nie

Zgodność z celami LSR

Realizacja co najmniej jednego celu głównego i jednego celu
szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR
i przypisanych do tych celów wskaźników.

Zgodność z
przedsięwzięciami LSR

Podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika
produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego
naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary.

Tak / Nie

3.

4.

Uszczegółowienie

Kryteria podstawowe - są to kryteria wyboru operacji stosowane we wszystkich naborach, takie same dla wszystkich
przedsięwzięć zaplanowanych w LSR.
Lp.
Kryterium
Uszczegółowienie
Punktacja
1.
Gotowość realizacyjna operacji

(Maksymalna liczba punktów: 5)

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie uzasadniają gotowości
realizacyjnej operacji.

0

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty uzasadniają całkowitą
gotowość realizacyjną operacji.

5

Operacja jest gotowa do realizacji gdy Wnioskodawca posiada:
a. Projekty inwestycyjne („twarde”):
 wszystkie pozwolenia formalno-prawne związane z operacją,
 aktualny kosztorys inwestorski,
 pełne zabezpieczenie finansowe realizacji operacji, potwierdzone
stosowanym dokumentem np.: decyzją kredytową, wyciągiem z
rachunku bankowego, itp.
b. Projekty nieinwestycyjne („miękkie”):
 koncepcję/program realizacji określający wszystkie elementy
wchodzące w skład operacji i wpływające na osiągnięcie
zakładanych wskaźników,

Lp.
Kryterium

Uszczegółowienie

Punktacja

 pełne zabezpieczenie finansowe realizacji operacji, potwierdzone
stosowanym dokumentem np.: decyzją kredytową, wyciągiem z
rachunku bankowego, itp.
2.
Obszar oddziaływania operacji

(Maksymalna liczba punktów: 6)

3.
Tworzenie miejsc pracy
(Maksymalna liczba punktów: 3)

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą
docelową operacji będą mieszkańcy 1 miejscowości.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą
docelową operacji będą mieszkańcy co najmniej 3 miejscowości.

3

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą
docelową operacji będą mieszkańcy obszaru LGD (minimum 5
miejscowości z co najmniej 3 gmin).

6

W wyniku realizacji operacji nie powstanie nowe miejsce pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

0

W wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne.

1

Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie samozatrudnienia, umowy o
pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

4.
Praca dla grupy defaworyzowanej
(Maksymalna liczba punktów: 1)

5.
Wkład własny wnioskodawcy

(Maksymalna liczba punktów: 2)

W wyniku realizacji operacji powstaną 2 miejsca pracy w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne.

2

W wyniku realizacji operacji powstaną 3 lub więcej miejsc pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

3

W wyniku realizacji operacji nie powstanie miejsce pracy dla osoby z
grupy defaworyzowanej.

0

W wyniku realizacji operacji powstanie co najmniej 1 miejsce pracy dla
osoby z grupy defaworyzowanej.

1

Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest równy
minimalnemu wkładowi własnemu, określonemu w LSR i w przepisach
prawa.

0

Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest wyższy o nie
więcej niż 10% w stosunku do minimalnego wkładu własnego –
liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu.

1

Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest o ponad 10%
wyższy od minimalnego wkładu własnego – liczonego od kosztów
kwalifikowalnych projektu.

2

Lp.
Kryterium

6.
Czas realizacji operacji

(Maksymalna liczba punktów: 3)

7.
Wsparcie sektora rybackiego

(Maksymalna liczba punktów: 2)

Uszczegółowienie

Punktacja

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała
dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia
wniosku o płatność końcową.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała
od 6 do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia
wniosku o płatność końcową.

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że jej realizacja będzie trwała
krócej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia
wniosku o płatność końcową.

3

Podstawową grupą docelową operacji są przedstawiciele sektora
rybackiego - NIE.

0

Uwagi: do sektora rybackiego należą: a) właściciele gospodarstw
rybackich, b) pracownicy sektora rybackiego, c) osoby, które utraciły
pracę w sektorze rybackim lub d) przeszły na emeryturę, a także e)
najbliższa rodzina osób wskazanych w pkt a-d. Przez najbliższą
rodzinę rozumie się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
włącznie lub krewnych i powinowatych niezależnie od stopnia
pokrewieństwa, którzy zamieszkują wspólnie z osobami wskazanymi w
lit. a-d.
Podstawową grupą docelową operacji są przedstawiciele sektora
rybackiego - TAK.

2

Kryteria strategiczne - są to kryteria wyróżniające poszczególne przedsięwzięcia. Ich zastosowanie ma spowodować wybór
operacji o szczególnym znaczeniu dla LSR.
Cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich
Lp.
Kryterium
1.

Uszczegółowienie
Operacja nie ma charakteru innowacyjnego.

Innowacyjność

(Maksymalna liczba punktów: 2)

Punktacja
0

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego
produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego
procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w
zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji
ze środowiskiem zewnętrznym przy jednoczesnym wykorzystaniu
lokalnych zasobów obszaru LSR.
Operacja ma charakter innowacyjny na terenie 1 gminy.

1

Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze całej LGD.

2

Lp.
Kryterium

2.
Wykorzystanie lokalnych zasobów

(Maksymalna liczba punktów: 1)

Uszczegółowienie

Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie lokalnych
zasobów rolnych lub rybnych - NIE

Punktacja

0

Lokalny zasób rolny lub rybny – wytwarzany na obszarze objętym LSR.
Wnioskodawca musi uwiarygodnić spełnienie kryterium poprzez
przedłożenie dokumentu potwierdzającego planowaną co najmniej
roczną współpracę handlową z lokalnym producentem: np.:
 umowę,
 list intencyjny,
 fakturę.
Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie lokalnych
zasobów rolnych lub rybnych - TAK

1

