
Załącznik nr 4 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 

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. 

 

 

I. Kryteria zgodności z LSR - są to kryteria, które muszą być bezwzględnie spełnione przez 

każdą operację wybraną do realizacji. Należą do nich: 

 

Lp. 

Kryterium Uszczegółowienie Ocena 

 

 
1. 

 

Zgodność z PO 

„Rybactwo i Morze” 

 

- projekt jest zgodny z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 

2014-2020 oraz, 

 

- projekt ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę 

równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminację, dostęp 

dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój (ocena 

na podstawie przedłożonego oświadczenia) oraz, 

 

- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projekt posiada 

zaplanowane do realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo-

finansowym, które nie zostały zakończone 

(ocena na podstawie przedłożonego oświadczenia) oraz, 

 

- istnieje możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w 

ogłoszeniu o naborze 

Tak / Nie 

 

2. Zgodność z celami 

LSR 

Projekt zakłada realizację co najmniej jednego celu ogólnego, a 

tym samym jednego celu szczegółowego i osiągnięcie 

przypisanego do niego wskaźnika rezultatu 

 

Tak / Nie 

 

3. 
Zgodność z 

przedsięwzięciami 

LSR 

 

Projekt zakłada realizację przynajmniej jednego 

przedsięwzięcia, a tym samym wzrost wartości przypisanego mu 

wskaźnika (wskaźników) produktu, o co najmniej jeden punkt  

Tak / Nie 

4. Zgodność z zakresem 

tematycznym 

Projekt jest zgodny z zakresem tematycznym naboru Tak  / Nie 

5.  

Zgodność z 

informacjami 

podanymi w 

ogłoszeniu o naborze 

- Projekt jest objęty wnioskiem o udzielenie wsparcia, który 

został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze wniosków o udzielenie wsparcia  

- Projekt jest zgodny z warunkami udzielenia wsparcia 

dodatkowo wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udzielenie wsparcia (jeśli dotyczy) 

Tak / Nie 



 

II. 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; 

punkty sumują się ) 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie uzasadniają  

gotowości realizacyjnej operacji. 

        0 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty uzasadniają gotowość 

realizacyjną operacji. 

Operacja jest gotowa do realizacji gdy Wnioskodawca posiada: 

a. Projekty inwestycyjne („twarde”): 

  pozwolenie na budowę LUB zgłoszenie budowlane LUB 

złoży oświadczenie, że nie występuje konieczność 

posiadania w/w dokumentów w celu realizacji inwestycji 

 kosztorys inwestorski nie starszy niż 6 miesięcy 

  wymagane zabezpieczenie finansowe realizacji operacji na 

dzień złożenia wniosku, potwierdzone stosowanym 

dokumentem np.: decyzją kredytową, wyciągiem z rachunku 

bankowego ( nie starszym niż sprzed 7 dni  od dnia złożenia 

wniosku ), itp. 

      lub 

 udokumentowane przychody za rok poprzedzający złożenie 

wniosku w wysokości nie niższej niż 100% zakładanej 

wartości projektu ( PIT, bilans, rachunek zysków i strat ) 
 

b. Projekty nieinwestycyjne („miękkie”): 

  koncepcję/program realizacji projektu określający zadania, 

czas i sposób ich realizacji a także wykaz osób 

zaangażowanych w projekt 

 wymagane zabezpieczenie finansowe realizacji operacji na 

dzień złożenia wniosku, potwierdzone stosowanym 

dokumentem np.: decyzją kredytową, wyciągiem z rachunku 

bankowego( nie starszym niż sprzed 7 dni od daty złożenia 

wniosku ), itp. 

lub 

 udokumentowane przychody za rok poprzedzający złożenie 

wniosku w wysokości nie niższej niż 50% zakładanej 

wartości projektu ( PIT, bilans, rachunek zysków i strat ) 

         

        4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty potwierdzają 

doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o tym samym lub 

podobnym charakterze i wysokości budżetu 

     

        1 

 

2.   

Obszar oddziaływania operacji 

 

(Maksymalna liczba punktów: 2) 

Przedmiot i zakres operacji wskazuje, że podstawową grupą 

docelową operacji będą mieszkańcy nie więcej niż 1 gminy 

 

 

0 

Przedmiot i zakres operacji wskazuje, że podstawową grupą 

docelową operacji będą mieszkańcy co najmniej 2 

miejscowości, z 2 gmin 

 

 

 

1 

Przedmiot i zakres operacji wskazuje, że podstawową grupą 

docelową operacji będą mieszkańcy całego obszaru LGD. 

 

 

2 

 



Lp. 

Kryterium Uszczegółowienie Punktacja 

3.   

Tworzenie miejsc pracy 

(Maksymalna liczba punktów: 3) 

Uwagi: zatrudnienie tylko na 

podstawie samozatrudnienia, 

umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę. 

 

W wyniku realizacji operacji nie powstanie nowe miejsce pracy 

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

 

0 

W wyniku realizacji operacji powstanie co najmniej 1 miejsce 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

 

 

1 

W wyniku realizacji operacji powstaną co najmniej 2 miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

 

2 

W wyniku realizacji operacji powstaną co najmniej 3 lub więcej 

miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  

 

3 

 

4.   

Praca dla grupy 

defaworyzowanej 

 

(Maksymalna liczba punktów: 1) 

W wyniku realizacji projektu nie zostanie zatrudniona osoba z 

grupy defaworyzowanej . 

 

0 

W wyniku realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z 

grupy defaworyzowanej (w oparciu o kodeks pracy lub kodeks 

cywilny) bez wsparcia środków zewnętrznych (np. prace 

subsydiowane). 

 

 

        1 

 
5.   

Wkład własny wnioskodawcy 

 

(Maksymalna liczba punktów: 4) 

Uwaga: w przypadku ubiegania 

się o max. wartość 

dofinansowania - Wnioskodawcy 

nie przysługują punkty w tym 

kryterium 

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 

więcej niż 10% w stosunku do  minimalnego wkładu własnego 

– liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

2 

Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest wyższy o 

więcej niż 20% w stosunku do  minimalnego wkładu własnego 

– liczonego od kosztów kwalifikowalnych projektu. 

4 

 
6.  Wsparcie sektora rybackiego 

(Maksymalna liczba punktów: 5) 

Uwagi: do sektora rybackiego 

należą: a) właściciele 

gospodarstw rybackich lub ich 

dzierżawcy, 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 - NIE. 

 

 

0 

Podstawową grupą docelową operacji są przedstawiciele sektora 

rybackiego - TAK. 

 

5 



 

III. Kryteria strategiczne - są to kryteria wyróżniające poszczególne przedsięwzięcia. Ich 

zastosowanie ma spowodować wybór operacji o szczególnym znaczeniu dla LSR.  

 

Cel szczegółowy 3.1  Poprawa wykorzystania potencjału wodnego Bielskiej Krainy  

 

Lp. 

Kryterium Uszczegółowienie Punktacja 

1.   

Ochrona środowiska lub 

klimatu 

 

(Maksymalna liczba punktów: 1) 

Określone we wniosku o dofinansowanie koszty realizacji 

operacji dotyczące zastosowania rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu stanowią nie więcej niż 50% 

wartości kosztów kwalifikowanych.  

 

0 

Określone we wniosku o dofinansowanie koszty realizacji 

operacji dotyczące zastosowania rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu stanowią więcej niż 50% 

wartości kosztów kwalifikowanych. 

 

1 

 


