Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.

WZÓR 10 A

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej.
Przedsięwzięcia: 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru.
Zakresu tematycznego:
 tworzenie gier, zabaw i innych innowacyjnych produktów edukacyjnych związanych z rybołówstwem, rybactwem śródlądowym,
akwakulturą i sektorem okołorybackim,
 edukacja morska i żeglarska.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 24 pkt.
Kryterium podstawowe: Włączenie w tworzenie produktów edukacyjnych osób związanych z rybołówstwem, rybactwem śródlądowym,
akwakulturą i sektorem okołorybackim lub żeglarzy.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada udział w wydarzeniu edukacyjnym (…)

Kryterium
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada wykorzystanie innowacyjnych form edukacyjnych lub stworzenie innowacyjnych produktów
edukacyjnych w skali:
 obszaru SGR – 5 pkt.
 gminy – 3 pkt.
 mniejszym niż gmina – 1 pkt.
Innowacyjność oznacza wykorzystanie form edukacyjnych lub stworzenie produktów edukacyjnych, jakich dotychczas

Przyznana
ocena/
DO UZUP.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
Przyznana
ocena/
DO UZUP.

Kryterium
nie wykorzystywano w obrębie wskazanych obszarów.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Włączenie w tworzenie produktów edukacyjnych osób związanych z rybołówstwem, rybactwem śródlądowym,
akwakulturą i sektorem okołorybackim lub żeglarzy poprzez:
 bezpośrednie zaangażowanie w prowadzone działania edukacyjne np. ich udział w pogadankach, spotkaniach, itp. –
0 albo 6 pkt.
 korzystanie z ich wiedzy podczas przygotowywania produktów lub wydarzeń (np. konsultacji, doradztwa), ich
pomoc organizacyjną (np.: użyczanie sprzętu i narzędzi związanych z rybactwem, żeglarstwem, itp.) – 0 albo 4 pkt.
Punkty mogą się sumować.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty, w których oprócz oświadczenia osoby związanej z sektorem rybactwa lub
żeglarza o wzięciu udziału w planowanym wydarzeniu znajdzie się zakres wykonywanych przez niego zadań.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada:
 udział w wydarzeniu edukacyjnym co najmniej 30 osób lub prezentacja stworzonych produktów edukacyjnych w co
najmniej 5 placówkach pełniących funkcje edukacyjno-kulturalne – 0 albo 6 pkt. lub
 udział w wydarzeniu edukacyjnym co najmniej 20 osób lub prezentację tworzonych produktów edukacyjnych w co
najmniej 3 placówkach pełniących funkcje edukacyjno-kulturalne – 0 albo 4 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady

WZÓR 10 B

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej
Przedsięwzięcia: 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru
Zakresu tematycznego:
 tworzenie i prezentacja kolekcji, zbiorów i wystaw istotnych materiałów dokumentujących dziedzictwo historyczno-kulturowe
obszaru zależnego od rybactwa
 tworzenie i prezentacja opracowań, zbiorów informacji, baz danych, publikacji na temat dziedzictwa kulturowego obszaru
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 21 pkt.
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Kryterium podstawowe: Operacja zakłada zaangażowanie w tworzenie kolekcji, zbiorów i wystaw istotnych materiałów dokumentujących
dziedzictwo historyczno-kulturowe (…)
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada promocję stworzonych zbiorów i wydawnictw poprzez ich upublicznienie (…)
Kryterium
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja uzyskała rekomendacje min. 3 instytucji działających w sferze kultury lub edukacji – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – załączone rekomendacje.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zaangażowanie w tworzenie kolekcji, zbiorów i wystaw istotnych materiałów dokumentujących
dziedzictwo historyczno-kulturowe lub opracowań, zbiorów informacji, baz danych, publikacji na temat dziedzictwa
kulturowego obszaru specjalistów z dziedziny historii, etnografii, antropologii, archeologii lub innych dziedzin
związanych z badaniem historii i kultury obszaru – 0 albo 5 pkt.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty, w których oprócz oświadczenia specjalisty z dziedziny historii, etnografii,
antropologii, archeologii lub innych dziedzin związanych z badaniem historii i kultury obszaru znajdzie się zakres
wykonywanych przez niego zadań.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 5 pkt.
 gminy – 3 pkt.
Innowacyjność oznacza:
 stworzenie zbiorów lub wydawnictw o tematyce lub obszarze, które nie były dotychczas wykorzystywane w
podobnych przedsięwzięciach,
 wykorzystanie form prezentacji, jakich dotychczas nie wykorzystywano w obrębie wskazanych obszarów.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada promocję stworzonych zbiorów i wydawnictw poprzez ich upublicznienie (w formie wystaw,
imprez lub innych wydarzeń) podczas:
 co najmniej 5 wydarzeń – 5 pkt.
 co najmniej 3 wydarzeń – 3 pkt.
 mniej niż 3 wydarzenia – 0 pkt.

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Kryterium
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady
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WZÓR 10 C

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 1.3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Przedsięwzięcia: 1.3.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza
służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 23 pkt.
Kryterium podstawowe: Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował organizację wydarzeń o charakterze innowacyjnym (…)
Kryterium pomocnicze: Na etapie przygotowania operacji wykorzystano metody partycypacyjne.
Kryterium
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień
Operacja realizowana jest w miejscowości, w której liczba ludności nie przekracza 1000 mieszkańców – 0 albo 2 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada dostosowanie obiektu do potrzeb i osób niepełnosprawnych lub seniorów – 0 albo 5 pkt.
Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych lub seniorów oznacza m.in.:
 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do obiektu
oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp.,
 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i
oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort w
korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek,
 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie
nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub
dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp.,

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Kryterium
 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np. komputery
dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające ww.
warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował organizację wydarzeń o charakterze innowacyjnym w wymiarze:
 obszaru SGR – 6 pkt.
 gminy – 4 pkt.
 miejscowości – 2 pkt.
Innowacyjność oznacza:
 organizację innowacyjnych form wydarzeń lub
 wykorzystanie tematyki, która nie była dotąd poruszana przy organizacji podobnych wydarzeń lub
 wykorzystanie nowoczesnych narzędzi lub technologii.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Na etapie przygotowania operacji wykorzystano:
 minimum 2 metody partycypacyjne 3 pkt.
 1 metodę partycypacyjną – 1 pkt.
Metoda partycypacyjna związana z projektem – sposób włączania jednostek w projekt; tutaj – sposób włączenia
mieszkańców w planowanie projektu, w decydowanie o wyglądzie czy funkcjach obiektów, rodzaju organizowanych
wydarzeń, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających wykorzystanie technik partycypacyjnych,
np. list obecności, ankiet, itp.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie realizowanej operacji – 0 albo 4 pkt.
Sposób weryfikacji – wniosek o dofinansowanie.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady
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WZÓR 10 D

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru
Przedsięwzięcia: 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 24 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowego miejsca
pracy
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie (z wyłączeniem samozatrudnienia) co najmniej jednej osoby należącej go grupy
defaworyzowanej na rynku pracy.
Kryterium
Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy: kobiet lub osób młodych w wieku poniżej
35 lat – 0 albo 5 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowego miejsca
pracy (z wyłączeniem samozatrudnienia) w wymiarze co najmniej:
 1 etatu w skali średniorocznej – 4 pkt.
 0,5 etatu w wymiarze średniorocznym – 2 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zatrudnienie (z wyłączeniem samozatrudnienia) co najmniej jednej osoby należącej go grupy
defaworyzowanej na rynku pracy, tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem
niższym niż średnie – 0 albo 3 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada ułatwienie dostępu do świadczonych usług dla ludności zamieszkujących miejscowości do 1000
mieszkańców – 0 albo 3 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR min. 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 obszaru gminy – 2 pkt
 obszaru miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów
lub

Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Kryterium
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów
lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym lub posiadanych zasobach, lub prognozie sprzedaży
biznesplanu
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
WZÓR 10 E

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru.
Przedsięwzięcia: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 31 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie.
Kryterium
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc pracy
niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wpływ na obszar:
 operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub
 operacja, poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej, tzn.:
 stworzenie oferty spędzania wolnego czasu lub
 stworzenie atrakcji turystycznej lub
 swoją kompleksowość (np. zakłada świadczenie min. 2 usług lub umożliwia klientom korzystanie na
preferencyjnych warunkach z usług innych podmiotów działających na obszarze)
przyczynia się do wydłużenia sezonu turystycznego (usługa wnioskodawcy jest świadczona przez minimum 7 miesięcy
w roku) – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanu lub
posiadanych zasobach biznesplanu, lub prognozie sprzedaży biznesplanu
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 obszaru gminy – 2 pkt
 obszaru miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów

Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Kryterium
lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów
lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez:
 instalacje urządzeń pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, urządzeń
fotowoltaicznych, małych wiatraków, itp.) – 0 albo 3 pkt.
 wykorzystanie urządzeń i rozwiązań zmniejszających niekorzystny wpływ na środowisko (np. przyczyniających się
do mniejszego zużycia energii, zmniejszenia generowania odpadów, itp.) – 0 albo 1 pkt.
Punkty mogą się sumować.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanu.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca prowadzi działalność lub zamieszkuje na obszarze objętym LSR od co najmniej 3 lat przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 35% – 0 albo 2 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW
…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
WZÓR 10 F

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 2.2. Zachowanie stanu środowiska naturalnego.
Przedsięwzięcia: 2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona
zagrożonych degradacją elementów środowiska.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 19 pkt.
Kryterium podstawowe: Działania przewidziane w projekcie polegają (…)
Kryterium pomocnicze: Operacja otrzymała minimum jedną rekomendację instytucji/podmiotu działającego w sferze związanej z ochroną
środowiska.
Przyznana
Kryterium
ocena/DO
UZUP.
Działania przewidziane w projekcie polegają na:
 ochronie obszaru brzegowego przy morzu, jeziorach i rzekach występujących na obszarze SGR lub
 zastosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych na obszarze chronionym, lub
 zapobieganiu klęsce suszy lub ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
wówczas operacja otrzymuje 2 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawcy posiada doświadczenie w realizacji działań związanych z ochroną środowiska (np. realizację
projektów, zadań, współpracy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska) – 0 albo 3 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zawiera dodatkowe działania podnoszące świadomość mieszkańców obszaru objętego LSR w zakresie
ochrony środowiska – 0 albo 4 pkt.
Dodatkowe działania podnoszące świadomość mieszkańców oznaczają:
Działania wykraczające poza niezbędne zadania gwarantujące osiągnięcie celu operacji (tj. niewpisujące się
bezpośrednio w katalog możliwych do realizacji operacji), które mają charakter informacyjno-edukacyjny, np.:
organizacja zajęć dla mieszkańców z zakresu merytorycznego operacji, stworzenie wydawnictw o tematyce związanej z
operacją, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie operacji.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja otrzymała minimum jedną rekomendację instytucji/podmiotu działającego w sferze związanej z ochroną
środowiska – 0 albo 4 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSR nie krócej
niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce i
czas prowadzenia działalności.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Kryterium
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
WZÓR 10 G

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru.
Przedsięwzięcia: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych
z działalnością rybacką.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej bezpośrednio związanej z
rybactwem lub bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, modernizowanej lub
wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych.
Kryterium
Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej:
 bezpośrednio związanej z rybactwem lub
 bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych
wówczas otrzymuje 3 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, modernizowanej lub
wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych – 0 albo 5
pkt.
Zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób
niepełnosprawnych oznacza m.in.:
 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do obiektu
oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp.,
 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i
oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort w
korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek,
 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie
nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub
dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp.,
 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np. komputery
dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające ww.
warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja realizowana jest w miejscowości poniżej 1000 mieszkańców – 0 albo 2 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja jest innowacyjna w skali:

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Kryterium
 obszaru SGR – 4 pkt.
 gminy – 2 pkt.
z tym, że innowacyjność polega na:
 utworzeniu infrastruktury, której dotychczas nie było w obrębie ww. obszarów lub
 nadaniu istniejącej infrastrukturze nowych funkcji i zastosowań, jakich dotychczas nie było w obrębie ww.
obszarów lub
 wykorzystaniu jej do organizacji wydarzeń promujących obszar w odniesieniu do ww. terenów.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada tworzenie lub rozwój infrastruktury towarzyszącej (np. oświetlenie, kosze na śmieci, WC, itp.) – 0
albo 4 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
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KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru.
Przedsięwzięcia: 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych
zasobów lokalnych.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowego miejsca
pracy.
Kryterium
Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy: kobiet lub osób młodych w wieku poniżej
35 lat – 0 albo 5 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowego miejsca
pracy (z wyłączeniem samozatrudnienia) w wymiarze co najmniej:
 1 etatu w skali średniorocznej – 4 pkt.
 0,5 etatu w wymiarze średniorocznym – 2 pkt.
Punkty się nie sumują.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zatrudnienie (z wyłączeniem samozatrudnienia) co najmniej jednej osoby należącej go grupy
defaworyzowanej na rynku pracy, tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem
niższym niż średnie – 0 albo 3 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR min. 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada stworzenie atrakcji turystycznej lub wpisuje się w istniejące produkty turystyczne – 0 pkt. lub 3 pkt.
Przez atrakcję turystyczną rozumie się towar lub usługę skierowane do turystów, inne niż udostępnienie miejsc
noclegowych, o charakterze rozrywkowym, relaksacyjnym, rekreacyjnym, sportowym, edukacyjnym lub kulturowym,
których celem jest zapewnienie wypoczynku oraz organizacja czasu wolnego.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Zasoby lokalne wykorzystywane są:
 w głównym zakresie operacji – 4 pkt.

Przyznana
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Kryterium
 jako element operacji – 2 pkt.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym lub posiadanych zasobach, lub prognozie sprzedaży
biznesplanu
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady
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WZÓR 10 J

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru.
Przedsięwzięcia: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 33 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy (…)
Kryterium
Wnioskodawca:
 prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
 w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem
organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa
śródlądowego, lub
 jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach
morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
 prowadzi działalność w zakresie:
 przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów
wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu
służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
 jest armatorem statku rybackiego:
 polskiej przynależności,
 zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich,
 na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie została zawieszone albo cofnięte,
 którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
 jest pracownikiem ww. podmiotów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonuje dla nich prace na
podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego
zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia
działalności przez ww. podmioty
wówczas operacja otrzymuje 5pkt.
Sposób weryfikacji: załączona dokumentacja potwierdzająca przynależność do jednej z wymienionych grup.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.

Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
Kryterium
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób posiadających wykształcenie niższe niż średnie, lub osób zatrudnionych uprzednio na podstawie
umowy o pracę lub wykonujących prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność w sektorze rybackim lub okołorybackim:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR lub prowadzi działalność na obszarze SGR min. 3 lata przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce i
czas prowadzenia działalności.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 150 tyś. zł – 0 albo 4 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 gminy – 2 pkt.
 miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów
lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów
lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Główny zakres podejmowanej działalności obejmuje:
 sporty wodne lub
 gastronomię opartą o zasoby wodne.
wówczas operacja otrzymuje 2 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Kryterium
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
WZÓR 10 K

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.1. Wykorzystanie rybackiego potencjału obszaru.
Przedsięwzięcia: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 28 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy (…)
Kryterium
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób posiadających wykształcenie niższe niż średnie, lub osób zatrudnionych uprzednio na podstawie
umowy o pracę lub wykonujących prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność w sektorze rybackim lub okołorybackim:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR lub prowadzi działalność na obszarze SGR min. 3 lata przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce i
czas prowadzenia działalności.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 150 tyś. zł – 0 albo 3 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 gminy – 2 pkt.
 miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów,
lub
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UZUP.
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Kryterium
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów
lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych lub wpisanie się w produkt turystyczny – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – zapisy we wniosku o dofinansowanie lub biznesplanie dotyczące opisu operacji i zestawienia
rzeczowo-finansowego lub posiadanych zasobów
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez:
 instalacje urządzeń pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, urządzeń
fotowoltaicznych, małych wiatraków, itp.) – 3 pkt.,
 wykorzystanie urządzeń i rozwiązań zmniejszających niekorzystny wpływ na środowisko (np. przyczyniających się
do mniejszego zużycia energii, zmniejszenia generowania odpadów, itp.) – 1 pkt.
Punkty mogą się sumować.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady
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KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.2. Zachowanie sektora rybackiego.
Przedsięwzięcia: 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 30 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy (…)
Kryterium
Wnioskodawca:
 prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
 w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem
organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa
śródlądowego, lub
 jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach
morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
 prowadzi działalność w zakresie:
 przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów
wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu
służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
 jest armatorem statku rybackiego:
 polskiej przynależności,
 zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich,
 na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie została zawieszone albo cofnięte,
 którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
 jest pracownikiem ww. podmiotów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonuje dla nich prace na
podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego
zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia
działalności przez ww. podmioty
wówczas operacja otrzymuje 5pkt.
Sposób weryfikacji: załączona dokumentacja potwierdzająca przynależność do jednej z wymienionych grup.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Kryterium
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie, lub osób zatrudnionych uprzednio na podstawie umowy o
pracę lub wykonujących prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność w sektorze rybackim lub okołorybackim:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR lub prowadzi działalność na obszarze SGR min. 3 lata przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce i
czas prowadzenia działalności.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 150 tyś. zł – 0 albo 3 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 gminy – 2 pkt.
 miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów,
lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów
lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca podpisał porozumienie o współpracy w zakresie świadczonych usług związanych z łańcuchem dostaw
produktów rybackich z:
 co najmniej 4 podmiotami – 4 pkt.
 co najmniej 2 podmiotami – 2 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Kryterium
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KRYTERIA OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Cel Szczegółowy: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej.
Przedsięwzięcie: 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru.
Zakres tematyczny:
 tworzenie gier, zabaw i innych innowacyjnych produktów edukacyjnych związanych z rybołówstwem,
rybactwem śródlądowym, akwakulturą i sektorem okołorybackim,
 edukacja morska i żeglarska.
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 24 pkt.
Kryterium podstawowe: Włączenie w tworzenie produktów edukacyjnych osób związanych z rybołówstwem,
rybactwem śródlądowym, akwakulturą i sektorem okołorybackim lub żeglarzy.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada udział w wydarzeniu edukacyjnym (…)
Kryterium
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem
wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu
wpisania ich w dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu
na obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości email z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Operacja zakłada wykorzystanie innowacyjnych form edukacyjnych lub stworzenie innowacyjnych produktów
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Kryterium
edukacyjnych w skali:
 obszaru SGR – 5 pkt.
 gminy – 3 pkt.
 mniejszym niż gmina – 1 pkt.
Innowacyjność oznacza wykorzystanie form edukacyjnych lub stworzenie produktów edukacyjnych, jakich
dotychczas nie wykorzystywano w obrębie wskazanych obszarów.
Włączenie w tworzenie produktów edukacyjnych osób związanych z rybołówstwem, rybactwem śródlądowym,
akwakulturą i sektorem okołorybackim lub żeglarzy poprzez:
 bezpośrednie zaangażowanie w prowadzone działania edukacyjne np. ich udział w pogadankach, spotkaniach,
itp. – 0 albo 6 pkt.
 korzystanie z ich wiedzy podczas przygotowywania produktów lub wydarzeń (np. konsultacji, doradztwa), ich
pomoc organizacyjną (np.: użyczanie sprzętu i narzędzi związanych z rybactwem, żeglarstwem, itp.) – 0 albo 4
pkt.
Punkty mogą się sumować.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty, w których oprócz oświadczenia osoby związanej z sektorem rybactwa
lub żeglarza o wzięciu udziału w planowanym wydarzeniu znajdzie się zakres wykonywanych przez niego zadań.
Operacja zakłada:
 udział w wydarzeniu edukacyjnym co najmniej 30 osób lub prezentacja stworzonych produktów edukacyjnych w
co najmniej 5 placówkach pełniących funkcje edukacyjno-kulturalne – 0 albo 6 pkt. lub
 udział w wydarzeniu edukacyjnym co najmniej 20 osób lub prezentację tworzonych produktów edukacyjnych w
co najmniej 3 placówkach pełniących funkcje edukacyjno-kulturalne – 0 albo 4 pkt.
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Cel Szczegółowy: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej
Przedsięwzięcie: 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru
Zakres tematyczny:
 tworzenie i prezentacja kolekcji, zbiorów i wystaw istotnych materiałów dokumentujących dziedzictwo
historyczno-kulturowe obszaru zależnego od rybactwa,
 tworzenie i prezentacja opracowań, zbiorów informacji, baz danych, publikacji na temat dziedzictwa
kulturowego obszaru.
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 21 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada zaangażowanie w tworzenie kolekcji, zbiorów i wystaw istotnych
materiałów dokumentujących dziedzictwo historyczno-kulturowe (…)
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada promocję stworzonych zbiorów i wydawnictw poprzez ich upublicznienie
(…)
Kryterium
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem
wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu
wpisania ich w dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu
na obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości email z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Operacja uzyskała rekomendacje min. 3 instytucji działających w sferze kultury lub edukacji – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – załączone rekomendacje.
Operacja zakłada zaangażowanie w tworzenie kolekcji, zbiorów i wystaw istotnych materiałów dokumentujących
dziedzictwo historyczno-kulturowe lub opracowań, zbiorów informacji, baz danych, publikacji na temat
dziedzictwa kulturowego obszaru specjalistów z dziedziny historii, etnografii, antropologii, archeologii lub innych
dziedzin związanych z badaniem historii i kultury obszaru – 0 albo 5 pkt.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty, w których oprócz oświadczenia specjalisty z dziedziny historii, etnografii,
antropologii, archeologii lub innych dziedzin związanych z badaniem historii i kultury obszaru znajdzie się zakres
wykonywanych przez niego zadań.
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 5 pkt.
 gminy – 3 pkt.
Innowacyjność oznacza:
 stworzenie zbiorów lub wydawnictw o tematyce lub obszarze, które nie były dotychczas wykorzystywane w
podobnych przedsięwzięciach,
 wykorzystanie form prezentacji, jakich dotychczas nie wykorzystywano w obrębie wskazanych obszarów.
Operacja zakłada promocję stworzonych zbiorów i wydawnictw poprzez ich upublicznienie (w formie wystaw,
imprez lub innych wydarzeń) podczas:
 co najmniej 5 wydarzeń – 5 pkt.
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Kryterium
 co najmniej 3 wydarzeń – 3 pkt.
 mniej niż 3 wydarzenia – 0 pkt.
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Cel Szczegółowy: 1.3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznej
Przedsięwzięcie: 1.3.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i
rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności.
Zakres tematyczny:
 budowa lub przebudowa lub wyposażenie obiektów lub zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w/na
których będzie prowadzona działalność edukacyjno-promocyjna i służąca integracji mieszkańców oraz
obiektów, które będą wykorzystywane do tego rodzaju działalności, m.in. muzea, galerie, skanseny, centra
kultury, świetlice środowiskowe, tematyczne place zabaw, parki, place itp.
 budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja lub wyposażenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w
tym miejsc spotkań dla mieszkańców obszaru,
 dostosowanie obiektów kulturalnych i rekreacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 23 pkt.
Kryterium podstawowe: Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował organizację wydarzeń o charakterze
innowacyjnym (…)
Kryterium pomocnicze: Na etapie przygotowania operacji wykorzystano metody partycypacyjne.
Kryterium
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem
wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu
wpisania ich w dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu
na obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości email z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Operacja realizowana jest w miejscowości, w której liczba ludności nie przekracza 1000 mieszkańców – 0 albo 2
pkt.
Operacja zakłada dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych lub seniorów – 0 albo 5 pkt.
Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych lub seniorów oznacza m.in.:
 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do
obiektu oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp.,
 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i
oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort
w korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek,
 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie
nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub
dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp.,
 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np.
komputery dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające
ww. warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
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Kryterium
Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował organizację wydarzeń o charakterze innowacyjnym w wymiarze:
 obszaru SGR – 6 pkt.
 gminy – 4 pkt.
 miejscowości – 2 pkt.
Innowacyjność oznacza:
 organizację innowacyjnych form wydarzeń lub
 wykorzystanie tematyki, która nie była dotąd poruszana przy organizacji podobnych wydarzeń lub
 wykorzystanie nowoczesnych narzędzi lub technologii.
Na etapie przygotowania operacji wykorzystano:
 minimum 2 metody partycypacyjne 3 pkt.
 1 metodę partycypacyjną – 1 pkt.
Metoda partycypacyjna związana z projektem – sposób włączania jednostek w projekt; tutaj – sposób włączenia
mieszkańców w planowanie projektu, w decydowanie o wyglądzie czy funkcjach obiektów, rodzaju organizowanych
wydarzeń, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających wykorzystanie technik
partycypacyjnych, np. list obecności, ankiet, itp.
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia
podpisania umowy o dofinansowanie realizowanej operacji – 0 albo 4 pkt.
Sposób weryfikacji – wniosek o dofinansowanie.
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Cel Szczegółowy: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę
obszaru
Przedsięwzięcie: 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności.
Zakres tematyczny:
 podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności, z wyłączeniem turystyki
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 24 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej nowego miejsca pracy
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie (z wyłączeniem samozatrudnienia) co najmniej jednej osoby
należącej go grupy defaworyzowanej na rynku pracy.
Kryterium
Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy: kobiet lub osób młodych w wieku
poniżej 35 lat – 0 albo 5 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości.
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowego miejsca
pracy (z wyłączeniem samozatrudnienia) w wymiarze co najmniej:
 1 etatu w skali średniorocznej – 4 pkt.
 0,5 etatu w wymiarze średniorocznym – 2 pkt.
Operacja zakłada zatrudnienie (z wyłączeniem samozatrudnienia) co najmniej jednej osoby należącej go grupy
defaworyzowanej na rynku pracy, tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem
niższym niż średnie – 0 albo 3 pkt.
Operacja zakłada ułatwienie dostępu do świadczonych usług dla ludności zamieszkujących miejscowości do 1000
mieszkańców – 0 albo 3 pkt.
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR min. 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3
pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 obszaru gminy – 2 pkt
 obszaru miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww.
obszarów lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww.
obszarów lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach.
Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym lub posiadanych zasobach, lub prognozie sprzedaży
biznesplanu
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Cel Szczegółowy: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę
obszaru.
Przedsięwzięcie: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze.
Zakres tematyczny:
 rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności,
 rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki,
 przedsięwzięcia towarzyszące rozwijaniu działalności polegające na ograniczeniu negatywnego wpływu na
środowisko naturalne.
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 31 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej nowych miejsc pracy niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na pełne etaty
średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w
wieku poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie.
Kryterium
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
Wpływ na obszar:
 operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub
 operacja, poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej, tzn.:
 stworzenie oferty spędzania wolnego czasu lub
 stworzenie atrakcji turystycznej lub
 swoją kompleksowość (np. zakłada świadczenie min. 2 usług lub umożliwia klientom korzystanie na
preferencyjnych warunkach z usług innych podmiotów działających na obszarze)
przyczynia się do wydłużenia sezonu turystycznego (usługa wnioskodawcy jest świadczona przez minimum 7
miesięcy w roku) – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanu lub
posiadanych zasobach biznesplanu, lub prognozie sprzedaży biznesplanu
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 obszaru gminy – 2 pkt
 obszaru miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww.
obszarów lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww.
obszarów lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach.
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez:
 instalacje urządzeń pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, urządzeń
fotowoltaicznych, małych wiatraków, itp.) – 0 albo 3 pkt.
 wykorzystanie urządzeń i rozwiązań zmniejszających niekorzystny wpływ na środowisko (np. przyczyniających
się do mniejszego zużycia energii, zmniejszenia generowania odpadów, itp.) – 0 albo 1 pkt.
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Kryterium
Punkty mogą się sumować.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanu.
Wnioskodawca prowadzi działalność lub zamieszkuje na obszarze objętym LSR od co najmniej 3 lat przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.
Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 35% – 0 albo 2 pkt.
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia
podpisania umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem
wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu
wpisania ich w dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu
na obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości email z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
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Cel Szczegółowy: 2.2. Zachowanie stanu środowiska naturalnego.
Przedsięwzięcie: 2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu
zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska.
Zakres tematyczny:
 przeciwdziałanie kłusownictwu,
 zachowanie różnorodności biologicznej lub chronionych gatunków,
 zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 oraz cennych obszarów
przyrodniczych,
 zabezpieczenie lub oznakowanie lub inwentaryzacja pomników przyrody i innych form przyrody,
 odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych
w przypadku jego zniszczenia,
 udrożnianie rowów melioracyjnych,
 tworzenie lub oznakowanie form ochrony przyrody,
 usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia;
 oczyszczanie wód wykorzystywanych w hodowli ryb,
 inwestycje w urządzenia umożliwiające wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przy obiektach publicznych
znajdujących się na obszarach objętych szczególnymi formami ochrony przyrody,
 renowacja i rekultywacja parków pod kątem zachowania bioróżnorodności biologicznej,
 działania związane z zapobieganiem klęsce suszy oraz ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową.

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 19 pkt.
Kryterium podstawowe: Działania przewidziane w projekcie polegają (…)
Kryterium pomocnicze: Operacja otrzymała minimum jedną rekomendację instytucji/podmiotu działającego w sferze
związanej z ochroną środowiska.
Kryterium
Działania przewidziane w projekcie polegają na:
 ochronie obszaru brzegowego przy morzu, jeziorach i rzekach występujących na obszarze SGR lub
 zastosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych na obszarze chronionym, lub
 zapobieganiu klęsce suszy lub ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
wówczas operacja otrzymuje 2 pkt.
Wnioskodawcy posiada doświadczenie w realizacji działań związanych z ochroną środowiska (np. realizację
projektów, zadań, współpracy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska) – 0 albo 3 pkt.
Operacja zawiera dodatkowe działania podnoszące świadomość mieszkańców obszaru objętego LSR w zakresie
ochrony środowiska – 0 albo 4 pkt.
Dodatkowe działania podnoszące świadomość mieszkańców oznaczają:
Działania wykraczające poza niezbędne zadania gwarantujące osiągnięcie celu operacji (tj. niewpisujące się
bezpośrednio w katalog możliwych do realizacji operacji), które mają charakter informacyjno-edukacyjny, np.:
organizacja zajęć dla mieszkańców z zakresu merytorycznego operacji, stworzenie wydawnictw o tematyce
związanej z operacją, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie operacji.
Operacja otrzymała minimum jedną rekomendację instytucji/podmiotu działającego w sferze związanej z
ochroną środowiska – 0 albo 4 pkt.
Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSR nie
krócej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający
miejsce i czas prowadzenia działalności.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z
wyjątkiem wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty
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Kryterium
dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących
się w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu
na obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości
e-mail z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
Cel Szczegółowy: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru.
Przedsięwzięcie: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub
terytorialnie związanych z działalnością rybacką.
Zakres tematyczny:
 budowa, przebudowa lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnych przy obiektach lub
na terenach, gdzie jest lub była prowadzona działalność rybacka,
 modernizacja obiektów lub kompleksów obiektów związanych z tradycją rybacką,
 przebudowa lub adaptacja obiektów służących działalności rybackiej na miejsca wypoczynku i rekreacji,
 budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej, m.in.: ścieżek i
przystani rowerowych, przystani wędkarskich, przystani dla jednostek wodnych, itp. na obszarach zależnych od
rybactwa;
 tworzenie infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym i rekreacyjnym,
 budowa, zabezpieczenie i oznakowanie szlaków turystycznych,
 zagospodarowanie terenów nad zbiornikami wodnymi w celu podniesienia ich atrakcyjności turystycznej,
 tworzenie infrastruktury w miejscach atrakcyjnych turystycznie w celu zwiększenia ich dostępności i ułatwienia
organizacji wypoczynku i rekreacji na ich terenie,
 tworzenie centrów informacji turystycznej,
 zabezpieczenie i oznakowanie szlaków turystycznych,
 renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej bezpośrednio
związanej z rybactwem lub bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, modernizowanej
lub wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych.
Kryterium
Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej:
 bezpośrednio związanej z rybactwem lub
 bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych
wówczas otrzymuje 3 pkt.
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, modernizowanej lub
wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych – 0 albo 5
pkt.
Zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób
niepełnosprawnych oznacza m.in.:
 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do
obiektu oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp.,
 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i
oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort w
korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek,
 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie
nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub
dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp.,
 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np.
komputery dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające
ww. warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Operacja realizowana jest w miejscowości poniżej 1000 mieszkańców – 0 albo 2 pkt.
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 4 pkt.
 gminy – 2 pkt.
z tym, że innowacyjność polega na:
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Kryterium
 utworzeniu infrastruktury, której dotychczas nie było w obrębie ww. obszarów lub
 nadaniu istniejącej infrastrukturze nowych funkcji i zastosowań, jakich dotychczas nie było w obrębie ww.
obszarów lub
 wykorzystaniu jej do organizacji wydarzeń promujących obszar w odniesieniu do ww. terenów.
Operacja zakłada tworzenie lub rozwój infrastruktury towarzyszącej (np. oświetlenie, kosze na śmieci, WC, itp.) – 0
albo 4 pkt.
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na
obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z
informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym
niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).

Cel Szczegółowy: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru.
Przedsięwzięcie: 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem
kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych.
Zakres tematyczny:
 podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki z uwzględnieniem kulturowych i przyrodniczych zasobów
lokalnych,
 otwieranie działalności polegającej na świadczeniu sprofilowanych usług turystycznych (m.in. turystyka, rowerowa,
kajakowa, konna, wędkarska, kulturowa),
 otwieranie działalności turystycznej o charakterze agroturystycznym (m.in. eko-gospodarstwa)
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
nowego miejsca pracy.
Kryterium
Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy: kobiet lub osób młodych w wieku
poniżej 35 lat – 0 albo 5 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości.
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowego miejsca
pracy (z wyłączeniem samozatrudnienia) w wymiarze co najmniej:
 1 etatu w skali średniorocznej – 4 pkt.
 0,5 etatu w wymiarze średniorocznym – 2 pkt.
Punkty się nie sumują.
Operacja zakłada zatrudnienie (z wyłączeniem samozatrudnienia) co najmniej jednej osoby należącej go grupy
defaworyzowanej na rynku pracy, tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem
niższym niż średnie – 0 albo 3 pkt.
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Kryterium
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR min. 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.
Operacja zakłada stworzenie atrakcji turystycznej lub wpisuje się w istniejące produkty turystyczne – 0 pkt. lub 3
pkt.
Przez atrakcję turystyczną rozumie się towar lub usługę skierowane do turystów, inne niż udostępnienie miejsc
noclegowych, o charakterze rozrywkowym, relaksacyjnym, rekreacyjnym, sportowym, edukacyjnym lub kulturowym,
których celem jest zapewnienie wypoczynku oraz organizacja czasu wolnego.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Zasoby lokalne wykorzystywane są:
 w głównym zakresie operacji – 4 pkt.
 jako element operacji – 2 pkt.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym lub posiadanych zasobach, lub prognozie sprzedaży
biznesplanu
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na
obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z
informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym
niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
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SGR z zaznaczonymi zmianami.
Cel Szczegółowy: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru.
Przedsięwzięcie: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem
obszaru.
Zakres tematyczny:
 podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, w tym
świadczenie usług z zakresu sportów wodnych, turystyki na wodach morskich i śródlądowych, gastronomi
opartej na zasobach wodnych oraz sektorze okołorybackim
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 33 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy (…)
Kryterium
Wnioskodawca:
 prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
 w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem
organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa
śródlądowego, lub
 jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach
morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
 prowadzi działalność w zakresie:
 przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów
wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu
służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
 jest armatorem statku rybackiego:
 polskiej przynależności,
 zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich,
 na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie została zawieszone albo
cofnięte,
 którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
 jest pracownikiem ww. podmiotów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonuje dla nich prace na
podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego
zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia
działalności przez ww. podmioty
wówczas operacja otrzymuje 5pkt.
Sposób weryfikacji: załączona dokumentacja potwierdzająca przynależność do jednej z wymienionych grup.
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób posiadających wykształcenie niższe niż średnie, lub osób zatrudnionych uprzednio na podstawie
umowy o pracę lub wykonujących prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność w sektorze rybackim lub okołorybackim:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
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Kryterium
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR lub prowadzi działalność na obszarze SGR min. 3 lata przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce
i czas prowadzenia działalności.
Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 150 tyś. zł – 0 albo 4 pkt.
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 gminy – 2 pkt.
 miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów
lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów
lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach.
Główny zakres podejmowanej działalności obejmuje:
 sporty wodne lub
 gastronomię opartą o zasoby wodne.
wówczas operacja otrzymuje 2 pkt.
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na
obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z
informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym
niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu SGR nr 29/2018 z dnia 30 lipca 2018r.: Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów
SGR z zaznaczonymi zmianami.
Cel Szczegółowy: 3.1. Wykorzystanie rybackiego potencjału obszaru.
Przedsięwzięcie: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa.
Zakres tematyczny:
 dywersyfikacja działalności rybackiej w celu zróżnicowania źródeł dochodów i zatrudnienia w kierunku nie
związanym z sektorem rybactwa.
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 28 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy (…)
Kryterium
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób posiadających wykształcenie niższe niż średnie, lub osób zatrudnionych uprzednio na podstawie
umowy o pracę lub wykonujących prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność w sektorze rybackim lub okołorybackim:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR lub prowadzi działalność na obszarze SGR min. 3 lata przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce
i czas prowadzenia działalności.
Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 150 tyś. zł – 0 albo 3 pkt.
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 gminy – 2 pkt.
 miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów,
lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów
lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach
Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych lub wpisanie się w produkt turystyczny – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – zapisy we wniosku o dofinansowanie lub biznesplanie dotyczące opisu operacji i zestawienia
rzeczowo-finansowego lub posiadanych zasobów
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez:
 instalacje urządzeń pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, urządzeń
fotowoltaicznych, małych wiatraków, itp.) – 3 pkt.,
 wykorzystanie urządzeń i rozwiązań zmniejszających niekorzystny wpływ na środowisko (np. przyczyniających się
do mniejszego zużycia energii, zmniejszenia generowania odpadów, itp.) – 1 pkt.
Punkty mogą się sumować.
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
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Kryterium
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na
obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z
informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym
niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
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Cel Szczegółowy: 3.2. Zachowanie sektora rybackiego.
Przedsięwzięcia: 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego.
Zakres tematyczny:
 tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i
akwakultury,
 tworzenie i wyposażenia infrastruktury służącej obrotowi produktami rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i
akwakultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. inwestycje w miejsca sprzedaży, składowania i
przetwórstwa ryb oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej z miejscami prowadzenia ww. działalności).
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 30 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy (…)
Kryterium
Wnioskodawca:
 prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
 w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem
organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa
śródlądowego, lub
 jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach
morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
 prowadzi działalność w zakresie:
 przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów
wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu
służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
 jest armatorem statku rybackiego:
 polskiej przynależności,
 zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich,
 na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie została zawieszone albo
cofnięte,
 którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
 jest pracownikiem ww. podmiotów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonuje dla nich prace na
podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego
zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia
działalności przez ww. podmioty
wówczas operacja otrzymuje 5pkt.
Sposób weryfikacji: załączona dokumentacja potwierdzająca przynależność do jednej z wymienionych grup.
Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:
 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt.
 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt.
 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.
Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub
kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie, lub osób zatrudnionych uprzednio na podstawie umowy o
pracę lub wykonujących prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność w sektorze rybackim lub okołorybackim:
 co najmniej 3 osób – 3 pkt.
 co najmniej 2 osób – 2 pkt.
 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.
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Kryterium
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR lub prowadzi działalność na obszarze SGR min. 3 lata przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce
i czas prowadzenia działalności.
Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 150 tyś. zł – 0 albo 3 pkt.
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 3 pkt.
 gminy – 2 pkt.
 miejscowości – 1 pkt.
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza:
 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów,
lub
 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów
lub
 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach
Wnioskodawca podpisał porozumienie o współpracy w zakresie świadczonych usług związanych z łańcuchem
dostaw produktów rybackich z:
 co najmniej 4 podmiotami – 4 pkt.
 co najmniej 2 podmiotami – 2 pkt.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się
w limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1
pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na
obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z
informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym
niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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WZÓR NR 10 A
KARTY OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 1.1. Wspieranie aktywności mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.
Przedsięwzięcia: 1.1.1. Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 26 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada uczestnictwo osób należących do grup defaworyzowanych (seniorów, niepełnosprawnych, dzieci
i młodzieży):
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada udział w wydarzeniu edukacyjnym (…)

Kryterium
Operacja zakłada udział w wydarzeniu edukacyjnym co najmniej:
 co najmniej 15 osób – 6 pkt.
 co najmniej 10 osób – 3 pkt.
 mniej niż 10 – 0 pkt.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada uczestnictwo osób należących do grup defaworyzowanych (seniorów, niepełnosprawnych, dzieci i
młodzieży):
 co najmniej 30% – 5 pkt.
 co najmniej 20% – 3 pkt.
 mniej niż 20% – 0 pkt.
Senior – osoba w wieku poprodukcyjnym, którego dolna granica w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku
mężczyzn – 65 lat.
Młodzież – grupa społeczna ludzi w wieku do 21 lat.
Niepełnosprawni – osoby posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Na etapie przygotowania operacji wykorzystano co najmniej:
 2 metody partycypacyjne – 3 pkt.
 1 metodę partycypacyjną – 1 pkt.
Metoda partycypacyjna zw. z projektem – sposób włączania jednostek w projekt; tutaj – sposób włączenia
mieszkańców w planowanie projektu, w decydowanie o jego tematyce. formie realizacji, itp.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty potwierdzające wykorzystanie metod partycypacyjnych, np. list obecności,
ankiet, itp.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada wykorzystanie co najmniej dwóch form edukacyjnych – 0 albo 4 pkt.
Forma edukacyjna – sposób realizacji działania edukacyjnego, np. szkolenie, spotkanie, wizyta studyjna, itp.

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Kryterium
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - informacja wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną przez
SGR kwotę wsparcia wniesiona do Biura SGR w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do Biura SGR w późniejszym niż
ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Przewidziano środki ułatwiające dostęp do uczestnictwa w oferowanych wydarzeniach edukacyjnych (np. dowóz,
opieka nad dziećmi, wybór obiektu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) – 0 albo 5 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady
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WZÓR NR 10 B
KARTY OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej.
Przedsięwzięcia: 1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt.
Kryterium podstawowe: Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez lokalnych twórców lub mieszkańców.
Kryterium pomocnicze: Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez mieszkańców (…)

Kryterium
Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez:
 minimum 3 lokalnych twórców lub mieszkańców wykorzystujących lokalne zasoby poprzez prezentację podczas
imprez wytwarzanych przez nich dzieł lub produktów – 6 pkt.
 minimum 2 lokalnych twórców lub mieszkańców wykorzystujących lokalne zasoby poprzez prezentację podczas
imprez wytwarzanych przez nich dzieł lub produktów – 4 pkt.
 minimum 1 lokalnego twórcę lub mieszkańca wykorzystującego lokalne zasoby poprzez prezentację podczas imprez
wytwarzanych przez niego dzieł lub produktów – 2 pkt.
Punkty nie sumują się.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty, w których oprócz oświadczenia twórcy lub mieszkańca o wzięciu udziału w
planowanym wydarzeniu, znajdzie się zakres wykonywanych przez niego zadań.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez:
 minimum 5 mieszkańców niebędących członkami grantobiorców poprzez pomoc w organizacji imprez (np.
organizacji transportu, urządzeń, prac porządkowych, itp.) – 6 pkt.
 minimum 3 mieszkańców niebędących członkami grantobiorców poprzez pomoc w organizacji imprez (np.
organizacji transportu, urządzeń, prac porządkowych, itp.) – 3 pkt.
Punkty nie sumują się.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty, w których oprócz oświadczenia twórcy lub mieszkańca o wzięciu udziału w
planowanym wydarzeniu znajdzie się zakres wykonywanych przez niego zadań.
Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień wraz z podaniem rodzaju dokumentu i
charakteru wyjaśnień:
Zadanie popularyzuje lokalną kulturę, tzn.: informacje o zaplanowanym wydarzeniu oraz relacja z jego
przeprowadzenia zostaną opublikowane w sposób, dzięki któremu zasięg ich oddziaływania obejmie:
 obszar SGR – 5 pkt.
 gmina – 3 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Kryterium
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - informacja wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną przez
SGR kwotę wsparcia wniesiona do Biura SGR w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do Biura SGR w późniejszym niż
ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Zadanie zakłada innowacyjne formy prezentacji lokalnych zasobów w skali:
 obszaru SGR – 5 pkt.
 gminy – 3 pkt.
z tym, że innowacyjność oznacza wykorzystanie form prezentacji, jakich dotychczas nie wykorzystywano w obrębie
wskazanych obszarów.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW

…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW
WYBORU LSR
Cel szczegółowy: 1.1.Wspieranie aktywności mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
Przedsięwzięcie: 1.1.1. Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności
Zakres tematyczny:
 organizacja i prowadzenie kół zainteresowań, klubów, zajęć tematycznych, szkoleń oraz innych form edukacyjnych m.in.
o charakterze kulturalnym, hobbystycznym, sportowym (w szczególności sporty wodne) oraz związanym z ekologią dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 26 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada uczestnictwo osób należących do grup defaworyzowanych (seniorów,
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży):
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada udział w wydarzeniu edukacyjnym (…)
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Kryterium
Operacja zakłada udział w wydarzeniu edukacyjnym co najmniej:
 co najmniej 15 osób – 6 pkt.
 co najmniej 10 osób – 3 pkt.
 mniej niż 10 – 0 pkt.
Operacja zakłada uczestnictwo osób należących do grup defaworyzowanych (seniorów, niepełnosprawnych, dzieci i
młodzieży):
 co najmniej 30% – 5 pkt.
 co najmniej 20% – 3 pkt.
 mniej niż 20% – 0 pkt.
Senior – osoba w wieku poprodukcyjnym, którego dolna granica w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku
mężczyzn – 65 lat.
Młodzież – grupa społeczna ludzi w wieku do 21 lat.
Niepełnosprawni – osoby posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Na etapie przygotowania operacji wykorzystano co najmniej:
 2 metody partycypacyjne – 3 pkt.
 1 metodę partycypacyjną – 1 pkt.
Metoda partycypacyjna zw. z projektem – sposób włączania jednostek w projekt; tutaj – sposób włączenia
mieszkańców w planowanie projektu, w decydowanie o jego tematyce. formie realizacji, itp.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty potwierdzające wykorzystanie metod partycypacyjnych, np. list obecności,
ankiet, itp.
Operacja zakłada wykorzystanie co najmniej dwóch form edukacyjnych – 0 albo 4 pkt.
Forma edukacyjna – sposób realizacji działania edukacyjnego, np. szkolenie, spotkanie, wizyta studyjna, itp.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - informacja wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na
obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesiona do Biura SGR w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości email z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do Biura SGR w
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Przewidziano środki ułatwiające dostęp do uczestnictwa w oferowanych wydarzeniach edukacyjnych (np. dowóz,
opieka nad dziećmi, wybór obiektu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) – 0 albo 5 pkt.
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Cel szczegółowy: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej
Przedsięwzięcie: 1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego
Zakres tematyczny:
 organizacja imprez i wydarzeń związanych z dziedzictwem lokalnym,
 organizacja imprez promujących obszar pod kątem jego historii, kultury lub jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt.
Kryterium podstawowe: Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez lokalnych twórców lub mieszkańców.
Kryterium pomocnicze: Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez mieszkańców (…)
Kryterium
Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez:
 minimum 3 lokalnych twórców lub mieszkańców wykorzystujących lokalne zasoby poprzez prezentację podczas
imprez wytwarzanych przez nich dzieł lub produktów – 6 pkt.
 minimum 2 lokalnych twórców lub mieszkańców wykorzystujących lokalne zasoby poprzez prezentację podczas
imprez wytwarzanych przez nich dzieł lub produktów – 4 pkt.
 minimum 1 lokalnego twórcę lub mieszkańca wykorzystującego lokalne zasoby poprzez prezentację podczas
imprez wytwarzanych przez niego dzieł lub produktów – 2 pkt.
Punkty nie sumują się.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty, w których oprócz oświadczenia twórcy lub mieszkańca o wzięciu udziału w
planowanym wydarzeniu, znajdzie się zakres wykonywanych przez niego zadań.
Zadanie zakłada zaangażowanie w organizację imprez:
 minimum 5 mieszkańców niebędących członkami grantobiorców poprzez pomoc w organizacji imprez (np.
organizacji transportu, urządzeń, prac porządkowych, itp.) – 6 pkt.
 minimum 3 mieszkańców niebędących członkami grantobiorców poprzez pomoc w organizacji imprez (np.
organizacji transportu, urządzeń, prac porządkowych, itp.) – 3 pkt.
Punkty nie sumują się.
Sposób weryfikacji – załączone dokumenty, w których oprócz oświadczenia twórcy lub mieszkańca o wzięciu udziału w
planowanym wydarzeniu znajdzie się zakres wykonywanych przez niego zadań.
Zadanie popularyzuje lokalną kulturę, tzn.: informacje o zaplanowanym wydarzeniu oraz relacja z jego
przeprowadzenia zostaną opublikowane w sposób, dzięki któremu zasięg ich oddziaływania obejmie:
 obszar SGR – 5 pkt.
 gmina – 3 pkt.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków - informacja wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na
obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesiona do Biura SGR w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości email z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do Biura SGR w
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Zadanie zakłada innowacyjne formy prezentacji lokalnych zasobów w skali:
 obszaru SGR – 5 pkt.
 gminy – 3 pkt.
z tym, że innowacyjność oznacza wykorzystanie form prezentacji, jakich dotychczas nie wykorzystywano w obrębie
wskazanych obszarów.

