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I Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz ze wzorami 
dokumentów 
[…] 

Procedura wydania przez SGR opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o 
przyznaniu pomocy dla Beneficjenta 

W przypadku, gdy Beneficjent wnioskuje o zamianę zapisów umowy o przyznanie pomocy, Rada SGR, 
na prośbę Zarządu Województwa lub Beneficjenta, wydaje opinię zawierającą informacje, czy 
prowadzona zmiana powoduje, że: 

 operacja jest zgodna z LSR, 

 operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, 

 operacja spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, 

 operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naborów wniosków o 
przyznanie pomocy. 
 

W przypadku, gdy Beneficjent wnioskuje o zamianę zapisów umowy o przyznanie pomocy, Rada SGR, 
na prośbę Zarządu Województwa, wydaje opinię zawierającą informacje: 

 czy operacja jest zgodna z LSR, 

 czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, 

 czy operacja spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, 

 czy operacja nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naborów wniosków o 
przyznanie pomocy. 
 

Niezwłocznie po wpłynięciu do biura SGR prośby Zarządu Województwa o wydanie opinii w sprawie 
możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla Beneficjenta Zarząd SGR w porozumieniu z 
Przewodniczącym Rady ustala termin i miejsce posiedzenia Rady, którego celem będzie wydanie 
opinii. Procedura informowania członków Rady o posiedzeniu Rady jest tożsama z zasadami 
obowiązującymi przy pozostałych posiedzeniach Rady i zgodnie z § 11 Regulaminu Rady SGR. 

Opinia Rady SGR wydawana jest w oparciu o ocenę wniosku o przyznanie pomocy pod kątem 
zgodności z LSR oraz kryteriów wyboru z uwzględnieniem wnioskowanych przez Beneficjenta zmian. 

Członkowie Rady wypełniają Rejestr interesów i deklaracje bezstronności. 

Członkowie Rady otrzymują rozpatrywany wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami, 
dokumentację związaną ze zmianami w umowie o dofinansowanie, o które wnioskuje Beneficjent, a 
także listę operacji wybranych w ramach naboru, w którym złożony został wniosek oraz karty oceny 
wniosku wypełnione podczas jego pierwszej oceny. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, lub 
wyznaczony przez nich członek Rady przedstawia pozostałym członkom zapisy wniosku o 
dofinansowanie oraz zmiany, o które wnioskuje beneficjent. 
 
Ocena operacji pod względem zgodności z LSR 

Następnie Członkowie Rady dokonują oceny zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie kart oceny 
zgodności z LSR. Procedury oceny są tożsame z zasadami obowiązującymi podczas pierwszej oceny 
operacji opisanymi w niniejszych procedurach (pierwsze posiedzenie Komisji – ocena operacji pod 
względem spełniania kryteriów zgodności z LSR), z tym, że ocena dokonywana jest przez wszystkich 
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członków Rady, a nie przez wybraną komisję, a rolę przewodniczącego komisji przejmuje 
Przewodniczący  Rady lub jego Zastępca. 

Przewodniczący Rady odczytuje wynik oceny zgodności operacji z LSR. W przypadku, gdy ocena jest 
pozytywna, operacja poddawana jest ocenie pod względem kryteriów wyboru LSR.  

Jeżeli Rada uzna, że operacja nie spełnia kryteriów zgodności z LSR, członkowie Rady formułują opinię 
w sprawie niezgodności operacji z LSR. Opinia przyjmowana jest w formie uchwały. W głosowaniu 
nad uchwałą obowiązują wyłączenia członków Rady z oceny operacji. 

Ocena operacji pod względem kryteriów wyboru LSR 

Członkowie Rady dokonują oceny operacji poprzez wypełnienie kart oceny operacji pod kątem 
spełniania przez nią kryteriów wyboru. Procedury oceny są tożsame z zasadami obowiązującymi 
podczas pierwszej oceny operacji opisanymi w niniejszych procedurach (pierwsze posiedzenie Komisji 
– ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru), z tym, że ocena dokonywana jest przez 
wszystkich członków Rady, a nie przez wybraną komisję, a rolę przewodniczącego komisji przejmuje 
Przewodniczący  Rady lub jego Zastępca. 

Przewodniczący Rady odczytuje wynik oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru LSR oraz 
sprawdza, czy operacja spełniania minimum punktowe oraz czy nadal mieści się w limicie środków 
dostępnych w ogłoszonym naborze wniosków. 
 
Następnie Rada formułuje opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla 
Beneficjenta zawierającą informacje o spełnieniu przez operację kryteriów oceny wstępnej 
(zgodności z zakresem tematycznym), zgodności operacji z LSR, o uzyskaniu/nieuzyskaniu przez 
operację minimum punktowego niezbędnego do uznania ją za wybraną do dofinansowania lub o tym, 
czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
dofinansowanie operacji. Opinia przyjmowana jest w formie uchwały. W głosowaniu nad uchwałą 
obowiązują wyłączenia członków Rady z oceny operacji. 

Opinia podpisywana jest przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę. Niezwłocznie po przyjęciu 
opinii Biuro SGR przesyła Zarządowi Województwa: 

 opinię w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla Beneficjenta, 

 uchwałę Rady o przyjęciu opinii., 

 karty oceny pod względem zgodności operacji z LSR, a w przypadku, gdy operacja zostanie 
uznana za zgodną z LSR, również karty oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru, 

 protokół z posiedzenia Rady, 

 listę obecności z posiedzenia Rady, 

 Rejestr  Interesów Członków Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej oraz deklaracje bezstronności.  

Ww. dokumenty stanowią pełną dokumentację sporządzoną podczas posiedzenia Rady. 

Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Zarząd SGR informuje Beneficjenta o wyniku oceny 
jego operacji, o opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy oraz o przesłaniu 
wydanej opinii do Zarządu Województwa. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu ponownej oceny operacji przez Radę SGR Biuro SGR umieszcza na stronie 
internetowej protokół z posiedzenia Rady SGR uwzględniający informację o wyłączeniach Członków 
Rady z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków dotyczy wyłączenie. 
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WZÓR NR 1 

WZÓR NR 9A 

KARTA OCENY WSTĘPNEJ I OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ 
DLA KONKURSÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 

 
Data ogłoszenia naboru: …………………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………..……… 
Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Karta oceny wstępnej: 

Kryterium  TAK NIE 
DO 

UZUP. 

UZASADNIENIE 
(jeżeli wskazano NIE lub 

DO UZUP.) 

Operacja została złożona w miejscu i terminie, który został wskazany w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

    
Definicja: Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,  
tj. do dnia……termin zakończenia naboru……. 

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

    Definicja: Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
udzielenie wsparcia: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. 

    
Definicja: Forma wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze: 
………………………………………… 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia. 

    
Definicja: Wnioskodawca wykazał spełnienie dodatkowych warunków 
udzielenia wsparcia 

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach brzmi „NIE”, 
nie podlega dalszej ocenie. 

Decyzja członka Rady SGR w sprawie uznania operacji za spełniająca ocenę wstępną: 

Głosuję za uznaniem, że operacja:  

spełnia kryteria oceny wstępnej    Nie spełnia kryteriów oceny wstępnej   Wymaga uzupełnień      
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…………………………………................ 

data posiedzenia 

…..………………………………………………..……. 

czytelny podpis członka Rady 

Karta oceny zgodności z LSR: 

Kryterium  TAK NIE 
DO 

UZUP. 
NIE 

DOTYCZY 

UZASADNIENIE 
(jeżeli wskazano NIE lub 

DO UZUP.) 

Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, 
poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

   

 

 

Definicja: Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 
jednego wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego…………nr celu i nazwa celu 
szczegółowego………… 
Przedsięwzięcia ……….nr przedsięwzięcia i nazwa 
przedsięwzięcia…… 
tj.: 
…….nazwa wskaźnika rezultatu odnoszącego się do 
przedsięwzięcia…(zgodnie z dokumentem stworzonym na 
podstawie  tabeli w rozdziale IX. Planowane w wyniku realizacji 
operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane 
do osiągnięcia wskaźniki) 

Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i 
Morze 2014-2020. 

   

 

 Definicja 1: Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu nr…….  
………nazwa celu……………………………………………………. 
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020  

Definicja 2: Operacja przyczyni się do utworzenia lub utrzymania 
co najmniej jednego miejsca pracy lub do podjęcia działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej – jeśli dotyczy 

     

Definicja 3:  Operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację, 
dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony 
rozwój. 
Sposób weryfikacji: oświadczenie wnioskodawcy 

     

Definicja 4: na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie operacja 
posiada zaplanowane do realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo 
– finansowym, które nie zostały zakończone. 
Sposób weryfikacji: oświadczenie wnioskodawcy 

     

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR. 

   

 

 Definicja: Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej spośród 
gmin: Kępice, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Miasto Ustka, Ustka 

Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia. 

   

 

 

Definicja: Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego 
nr……..  
uprawniony jest wnioskodawca określony w art. 11 pkt 1 ustawy z 
dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (Dz.U. poz. 1358) 
(tu w zależności od projektowanych rozwiązań…..) 
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Decyzja członka Rady SGR w sprawie uznania zgodności operacji z LSR, w tym z Programem Operacyjnym 

Rybactwo i Morze 2014-2020: 

Głosuję za uznaniem, że operacja: 

jest zgodna z LSR *    nie jest zgodna z LSR*      Wymaga uzupełnień      

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

…..………………………………………………..……. 
czytelny podpis członka Rady 
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WZÓR NR 9 B 

KARTA OCENY WSTĘPNEJ I OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ 
DLA KONKURSÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020 

 
Data ogłoszenia naboru: …………………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………..……… 
Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Karta oceny wstępnej: 

Kryterium  TAK NIE 
DO 

UZUP. 

UZASADNIENIE 
(jeżeli wskazano NIE lub DO 

UZUP.) 

Operacja została złożona w miejscu i terminie, który został wskazany w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

    
Definicja: Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,  
tj. do dnia……termin zakończenia naboru……. 

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

    Definicja: Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
udzielenie wsparcia: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. 

    
Definicja: Forma wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze: 
………………………………………… 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia. 

    
Definicja: Wnioskodawca wykazał spełnienie dodatkowych warunków 
udzielenia wsparcia 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach brzmi „NIE”, nie 
podlega dalszej ocenie. 

Decyzja członka Rady SGR w sprawie uznania operacji za spełniająca ocenę wstępną: 

Głosuję za uznaniem, że operacja:  

spełnia kryteria oceny wstępnej    Nie spełnia kryteriów oceny wstępnej   Wymaga uzupełnień      
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…………………………………................ 

data posiedzenia 

…..………………………………………………..……. 

czytelny podpis członka Rady 

 

Karta oceny zgodności z LSR: 

Kryterium  TAK NIE 
DO 

UZUP. 

UZASADNIENIE 
(jeżeli wskazano NIE lub DO 

UZUP.) 

Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez 
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

    

Definicja: Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego…………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 
Przedsięwzięcia ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia…… 
tj.: 
…….nazwa wskaźnika rezultatu odnoszącego się do przedsięwzięcia… (zgodnie 
z dokumentem stworzonym na podstawie tabeli w rozdziale IX. Planowane  
wyniki realizacji operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 
zakładane do osiągnięcia wskaźniki) 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR. 

    Definicja: Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, 
realizację operacji na terenie minimum jednej spośród gmin: Kępice, 
Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Miasto Ustka, Ustka 

Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

    
Definicja: Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020, jeżeli spełnia wszystkie 
warunki zawarte w Karcie weryfikacji zgodności operacji realizowanych przez 
podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  

Głosuję za uznaniem, że operacja: 

jest zgodna z LSR *    nie jest zgodna z LSR*      Wymaga uzupełnień      

 

…………………………………................ 

data posiedzenia 

…..………………………………………………..……. 

czytelny podpis członka Rady 
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WZÓR NR 9 C 

 
KARTA USTALENIA KWOTY WSPARCIA DLA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR 

 
Data ogłoszenia naboru: …………………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………..……… 
Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kryterium TAK NIE DO UZUP. 
NIE 

DOTYCZY 
UZASADNIENIE 

(jeśli wskazano NIE) 

Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się 
w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę. 

     
Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach 
Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia………  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji 
Programu wynosi……...zł. na jednego beneficjenta. 

Wnioskowana kwota na realizację operacji nie przekracza 
maksymalnej kwoty wsparcia dla operacji w ramach 
przedsięwzięcia (w tym określonej w LSR wysokości premii).  

     Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach 
Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia………  
przyznaje się do wysokości ……………………zł.  

Wnioskowana intensywność pomocy na realizacjoperacji nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia 
dla przedsięwzięcia. 

    

 
Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach 
Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 
przyznaje się do wysokości limitu, …………………. 

    

Wnioskowana/ustalona kwota wsparcia mieści się w limicie 
środków w ogłoszonym konkursie* 

** *** **** ***** 

Uzasadnienie w 
przypadku 
konieczności 
wniesienia 
uzupełnień/sposób 
obliczenia przyznanej 
kwoty wsparcia 
EDW =  

Definicja: limit środków w ogłoszonym konkursie w ramach 
przedsięwzięcia…….. wynosi …………..zł 

*Na etapie ustalania kwoty wsparcia przed wyborem operacji do dofinansowania, w kryterium możliwe jest do zaznaczenia 
tylko pole „DO UZUP” wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy), na etapie ustalania kwoty wsparcia po przyjęciu listy operacji 
wybranych do dofinansowania - kryterium dotyczy operacji, która na tej liście znajduje się bezpośrednio za ostatnią operacją 
mieszczącą się w limicie środków 
**Pole zaznaczane w przypadku, gdy możliwe jest zmniejszenie kwoty wsparcia dla operacji, która na liście operacji wybranych 
do dofinansowania znajduje się bezpośrednio za ostatnią operacją mieszczącą się w limicie środków 
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***Pole zaznaczane w przypadku, gdy niemożliwe jest zmniejszenie kwoty wsparcia dla operacji, która na liście operacji 
wybranych do dofinansowania znajduje się bezpośrednio za ostatnią operacją mieszczącą się w limicie środków 
**** Pole zaznaczane na etapie ustalania kwoty wsparcia przed sporządzeniem listy operacji wybranych do dofinansowania, 
***** Pole zaznaczane na etapie ustalania kwoty wsparcia przed sporządzeniem listy operacji wybranych do dofinansowania. 

 

Informacja o ustalonej kwocie wsparcia: 

Ustalona kwota wsparcia wynosi  ……………………………. Do ustalenia kwoty wsparcia wymagane są uzupełnienia      

 

…………………………………................ 

data posiedzenia 

…..………………………………………………..……. 

czytelny podpis członka Rady 

 
 
 
Kwota wsparcia nie może być wyższa niż wnioskowana przez Wnioskodawcę. 
 

 

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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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  
Przyznana 

ocena/ 
DO UZUP. 

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 
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Kryterium  
Przyznana 

ocena/ 
DO UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów / 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 
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 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 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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów / 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. 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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. 

 

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 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. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza 
służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności. 

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

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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: 

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 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 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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 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: 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

 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: 

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 
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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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 24 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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 min. 1 etatu – 2 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /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 1 osoby – 1 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /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 
lub 

 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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. 

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 przyznanej liczby punktów /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 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 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 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 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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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  
Przyznana 
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 przyznanej liczby punktów /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. 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 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 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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

Operacja jest innowacyjna w skali: 

 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 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 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 10 H 

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: 2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej. 

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

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 27  pkt. 

Kryterium podstawowe: Wnioskodawca nawiąże współpracę z instytucjami/podmiotami działającymi w zakresie promocji 

turystyki 

Kryterium pomocnicze: Operacja jest innowacyjna, tj.: zakłada stworzenie lub rozwój produktu (…) 

Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

Operacja jest realizowana w partnerstwie: 

 5 i więcej podmiotów – 4 pkt. 

 minimum 4 podmiotów – 3 pkt. 

 minimum 3 podmiotów – 2 pkt. 

 mniej niż 3 podmiotów – 0 pkt. 
 
Sposób weryfikacji – podpisane porozumienia o partnerstwie. 

 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Operacja jest innowacyjna, tj.: zakłada stworzenie lub rozwój produktu (maksymalnie można otrzymać 6 pkt.): 

 związanego z tematyką, która dotychczas nie była wykorzystywana w działalności turystycznej: 
 na obszarze SGR – 3 pkt. lub 
 gminy – 2 pkt. 

 zorganizowanego w formie, której dotychczas nie wykorzystywano: 
 na obszarze SGR – 3 pkt. lub 
 w gminie – 2 pkt. 

Punkty mogą się sumować. 

 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Operacja promuje obszar SGR, tzn.: 

 Wnioskodawca nawiąże współpracę z instytucjami/podmiotami działającymi w zakresie promocji turystyki 
działającymi: 
 zagranicą – 4 pkt. 
 poza województwem nadmorskimi – 2 pkt. 
 w obrębie województwa – 1 pkt. 

Punkty mogą się sumować. 

 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów jako głównego elementu operacji – 0 albo 5 pkt. 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

Lokalne zasoby oznaczają materialne lub niematerialne elementy kulturowe lub naturalne występujące na obszarze 

gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju. 

Lokalne zasoby uznane zostaną za główny element operacji, jeżeli spełni ona jednocześnie następujące warunki: 

 wykorzystanie zasobów lokalnych zostanie ujęte w celu głównym operacji, a ich pominięcie w realizacji operacji 

przyczyni się do nieosiągnięcia tego celu, 

 ponad połowa usług świadczonych przez partnerów oparta będzie o wykorzystanie lokalnych zasobów,  

 treści przekazywane w działaniach promocyjnych zawierać będą informacje o lokalnych zasobach. 

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: 

Operacja poprzez swoją kompleksowość wydłuża sezon turystyczny, tzn. spełnia jednocześnie następujące warunki: 

 ponad połowa usług świadczonych przez partnerów jest dostępna przez cały rok, 

 oferta jest zróżnicowana ze względu na porę roku 
wówczas operacja otrzymuje 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 10 I 

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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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: 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 

 

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 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 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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów /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. 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt. 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 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. 

 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 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. 

 



30 

 

Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

 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 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 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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 27 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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 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. 

 gminy – 2 pkt. 

 miejscowości – 1 pkt. 
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza: 

 



32 

 

Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

 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: 

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., 

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 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 10 L 

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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów /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 przyznanej liczby punktów /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 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. 

 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 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 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). 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 11 

KARTA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI WSKAZANEJ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIEŃ NIEMAJĄCYCH 

WPŁYWU NA OCENĘ OPERACJI 

 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………………… 

Oznaczenie naboru: …………………………………………..……… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: ……………………………………………………... 

Przedsięwzięcia: ………………………………………………….. 

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

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lp. 
Rodzaj dokumentu lub charakter wyjaśnień 

wskazanych do uzupełnienia 
Uzasadnienie wskazania do uzupełnień 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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

Data posiedzenia Podpis członka Rady SGR 
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III Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 
wraz ze wzorami dokumentów  
[…] 

WZÓR NR 9A 

KARTA OCENY WSTĘPNEJ I OCENY ZGODNOŚCI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU Z LSR 
SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ DLA PROJEKTÓW GRANTOWYCH W RAMACH PROGRAMU 

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020 
 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………..……… 
Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Karta oceny wstępnej: 

Kryterium  TAK NIE 
DO 

UZUP. 

UZASADNIENIE 
(jeżeli 

wskazano NIE 
lub DO UZUP.) 

Operacja została złożona w miejscu i terminie, który został wskazany w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

    
Definicja: Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,  
tj. do dnia……termin zakończenia naboru……. 

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

    Definicja: Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
udzielenie wsparcia: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. 

    
Definicja: Forma wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze: 
………………………………………… 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia. 

    
Definicja: Wnioskodawca wykazał spełnienie dodatkowych warunków 
udzielenia wsparcia 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach brzmi „NIE”, nie 
podlega dalszej ocenie. 

Decyzja członka Rady SGR w sprawie uznania wniosku o powierzenie grantu za spełniający ocenę wstępną: 

Głosuję za uznaniem, że wniosek o powierzenie grantu:  
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spełnia kryteria oceny wstępnej    nie spełnia kryteriów oceny wstępnej   Wymaga uzupełnień      

 

…………………………………................ 

data posiedzenia 

…..………………………………………………..……. 

czytelny podpis członka Rady 

 

 

Karta oceny zgodności z LSR: 

Kryterium  TAK NIE 
DO 

UZUP. 

UZASADNIENIE 
(jeżeli wskazano NIE lub DO 

UZUP.) 

Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez 
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

    

Definicja: Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego…………nr celu i nazwa celu szczegółowego………… 
Przedsięwzięcia ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia…… 
tj.: 
…….nazwa wskaźnika rezultatu odnoszącego się do przedsięwzięcia…(zgodnie z 
dokumentem stworzonym na podstawie tabeli w rozdziale IX. Planowane w  
wyniku realizacji operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 
zakładane do osiągnięcia wskaźniki) 

Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 

    
Definicja: Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020, jeżeli spełnia wszystkie 
warunki zawarte w Karcie weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020  

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR. 

    Definicja: Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, 
realizację operacji na terenie minimum jednej spośród gmin: Kępice, 
Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Miasto Ustka, Ustka 

 
 

Decyzja członka Rady SGR w sprawie uznania zgodności wniosku o powierzenie grantu z LSR 

 
 

Głosuję za uznaniem, że WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU: 

jest zgodny z LSR     nie jest zgodny z LSR      Wymaga uzupełnień      

 

…………………………………................ 

data posiedzenia 

…..………………………………………………..……. 

czytelny podpis członka Rady 
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WZÓR NR 9 B 

 
KARTA USTALENIA KWOTY WSPARCIA DLA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW ZGODNYCH Z 

LSR 
 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………..……… 
Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kryterium TAK NIE DO UZUP. 
NIE 

DOTYCZY 

UZASADNIENIE 
(jeśli wskazano NIE lub DO 

UZUP.) 

Wnioskowana kwota pomocy na realizację zadania 
grantowego mieści się w limicie środków finansowych na 
jednego grantobiorcę. 

     
Definicja: Pomoc na realizację zadania grantowego w 
ramach Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia………  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach 
realizacji Programu wynosi……...zł. na jednego 
grantobiorcę. 

Wnioskowana kwota na realizację zadania grantowego 
nie przekracza maksymalnej kwoty wsparcia dla operacji 
w ramach przedsięwzięcia.  

     Definicja: Pomoc na realizację zadania grantowego w 
ramach Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia………  
przyznaje się do wysokości ……………………zł.  

Wnioskowana intensywność pomocy na realizację 
zadania grantowego nie przekracza maksymalnego 
poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia. 
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Definicja: Pomoc na realizację zadania grantowego w 
ramach w ramach Przedsięwzięcia: 
 ……….nr przedsięwzięcia i nazwa przedsięwzięcia……… 
przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi …….% 
kosztów kwalifikowalnych. 

Ustalona/wnioskowana kwota wsparcia mieści się w 
limicie środków w ogłoszonym konkursie* 

** *** **** ***** 

Uzasadnienie w przypadku 
konieczności wniesienia 
uzupełnień/sposób 
obliczenia przyznanej 
kwoty wsparcia 

EDW = 

Definicja: limit środków w ogłoszonym konkursie w 
ramach przedsięwzięcia…….. wynosi …………..zł 

*Na etapie ustalania kwoty wsparcia przed wyborem do dofinansowania wniosku o powierzenie grantu, w 

kryterium możliwe jest do zaznaczenia tylko pole „DO UZUP” wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy), na etapie 

ustalania kwoty wsparcia po przyjęciu listy wybranych wniosków o powierzenie grantu - kryterium dotyczy 

wniosku, który na liście wybranych wniosków znajduje się bezpośrednio za ostatnim wnioskiem mieszczącym 

się w limicie środków 

**Pole zaznaczane w przypadku, gdy możliwe jest zmniejszenie kwoty wsparcia dla wniosku, który na liście 

wybranych wniosków o powierzenie grantu znajduje się bezpośrednio za ostatnim wnioskiem mieszczącym się 

w limicie środków 

***Pole zaznaczane w przypadku, gdy niemożliwe jest zmniejszenie kwoty wsparcia dla wniosku, który na liście 

wybranych wniosków o powierzenie grantu znajduje się bezpośrednio za ostatnią operacją mieszczącą się w 

limicie środków 

**** Pole zaznaczane na etapie ustalania kwoty wsparcia przed wyborem do dofinansowania wniosku o 

powierzenie grantu 

 ***** Pole zaznaczane na etapie ustalania kwoty wsparcia przed wyborem do dofinansowania wniosku o 

powierzenie grantu 

 

Informacja o ustalonej kwocie wsparcia: 

Ustalona kwota wsparcia wynosi  ……………………………. Do ustalenia kwoty wsparcia wymagane są uzupełnienia      

 

…………………………………................ 

data posiedzenia 

…..………………………………………………..……. 

czytelny podpis członka Rady 

 
 
Kwota wsparcia nie może być wyższa niż wnioskowana przez Grantobiorcę. 
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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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów/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 przyznanej liczby punktów/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 przyznanej liczby punktów/Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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. 

 
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 – 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: 
 

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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
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  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 przyznanej liczby punktów/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 przyznanej liczby punktów/ 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 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

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 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 
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WZÓR NR 11 

KARTA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI WSKAZANEJ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIEŃ NIEMAJĄCYCH 

WPŁYWU NA OCENĘ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU 

 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………………… 

Oznaczenie naboru: …………………………………………..……… 

Konkurs realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: ……………………………………………………... 

Przedsięwzięcia: ………………………………………………….. 

Numer sprawy: 

…………………………………………… 

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: 

………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lp. 
Rodzaj dokumentu lub charakter wyjaśnień 

wskazanych do uzupełnienia 
Uzasadnienie wskazania do uzupełnień 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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

Data posiedzenia Podpis członka Rady SGR 
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