
  

 

 

 

 
 

 

 

1 
 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów  
nr 5/2019/R z dnia 16 kwietnia 2019r. 

 
 
Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej 
 

Kryteria oceny wstępnej: 

Kryterium  

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. w Biurze SGR (ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka) do dnia 28 maja 2019r., do godz. 15:30 

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: 
Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z 
działalnością rybacką zgodny z zakresem ujętym w § 2 pkt 4. i § 7 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 
2016r. z poźn. zm. (Dz.U. 2016 poz. 1435). 

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

Definicja: Forma wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze: refundacja 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia. 

Definicja: Wnioskodawca wykazał spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia 

 

Kryteria zgodności z LSR: 

Kryterium  

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: 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 
tj.: 
wzrost liczby osób korzystających ze stworzonej, rozwiniętej lub wyposażonej infrastruktury turystycznej  
(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: Promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, 
tworzenia miejsc pracy oraz wspierania zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społeczności obszarów 
przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach 
rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej 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 
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Kryterium  

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: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności 
turystycznej obszaru 
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) będący: 

 jednostką samorządu terytorialnego lub 

 jednostką organizacyjną podległą jednostkom samorządu terytorialnego, lub 

 organizacją pozarządową w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których 
celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. 

 

 

Kryteria ustalania kwoty wsparcia 

Kryterium 

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

Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach Przedsięwzięcia: 
2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z 
działalnością rybacką  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 300 000,00 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: 
2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z 
działalnością rybacką  
przyznaje się do wysokości 300 000,00 zł.  

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

Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach Przedsięwzięcia: 
 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z 
działalnością rybacką 
przyznaje się do wysokości limitu 85% 

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

Definicja: limit środków w ogłoszonym konkursie w ramach przedsięwzięcia 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką 
 wynosi 1 200 000,00 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 
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Kryteria wyboru: 

 maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 21 pkt.;  

 aby zadanie grantowe zawarte w we wniosku o powierzenie grantu mogło zostać wybrane do 
dofinansowania, musi uzyskać minimum 8,4 pkt. (40% punktów). 

 
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej bezpośrednio 
związanej z rybactwem lub bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych. 

Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, 
modernizowanej lub wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych. 

Kryterium  

Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej: 

 bezpośrednio związanej z rybactwem lub 

 bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych 
wówczas otrzymuje 3 pkt. 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, modernizowanej lub wyposażonej 
infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych – 0 albo 5 pkt. 
Zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób 
niepełnosprawnych oznacza m.in.: 

 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do obiektu 
oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp., 

 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i oparć 
w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, 

 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort w 
korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek, 

 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie 
nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub 
dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp., 

 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np. komputery dla 
osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.  

Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające ww. 
warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

Operacja realizowana jest w miejscowości poniżej 1000  mieszkańców – 0 albo 2 pkt. 

Operacja jest innowacyjna w skali: 

 obszaru SGR – 4 pkt. 

 gminy – 2 pkt. 
z tym, że innowacyjność polega na:  

 utworzeniu infrastruktury, której dotychczas nie było w obrębie ww. obszarów lub 

 nadaniu istniejącej infrastrukturze nowych funkcji i zastosowań, jakich dotychczas nie było w obrębie ww. obszarów 
lub 

 wykorzystaniu jej do organizacji wydarzeń promujących obszar w odniesieniu do ww. terenów. 

Operacja zakłada tworzenie lub rozwój infrastruktury towarzyszącej (np. oświetlenie, kosze na śmieci, WC, itp.) – 0 albo 
4 pkt. 

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. 
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Kryterium  

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). 

 


