Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” z wyłączeniem realizacji operacji
własnych LGD.

Karta oceny operacji (projektu) według lokalnych kryteriów LGD

KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów wyboru
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:
NUMER WNIOSKU:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów
w sektorze rybołówstwa i akwakultury
Cele szczegółowe Strategii
Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw
Lp.
1

Nazwa kryterium oceny

Wyjaśnienie kryterium
Wymagane uzasadnienie:

Wpływ na rynek pracy
Projekt wymaga utworzenia lub utrzymania co najmniej
jednego miejsca pracy. Szczególnie promowane jest
zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych

Skala punktowa
Operacja planuje utrzymanie jednego miejsca
pracy– 1 punkt;
Operacja planuje utrzymanie dwóch lub więcej
miejsc pracy – 2 punkty;

Źródło weryfikacji
Wniosek o
przyznanie pomocy
w ramach LSR/
deklaracja/ karta opis
projektu

Operacja planuje utworzenie jednego miejsca
pracy - 5 punktów
Operacja planuje utworzenie dwóch lub więcej
miejsc pracy – 10 punktów;
W tym dodatkowo utworzenie miejsca pracy
dla grup defaworyzowanych – 5 punktów
2

Oddziaływanie operacji na

Preferowane projekty skierowane/realizowane do/przez

Projekt nie jest skierowany/realizowany

Wniosek o

Uzasadnienie
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grupy defaworyzowane zdefiniowane w LSR
do/przez grupy defaworyzowane zdefiniowane
przyznanie pomocy
grupę defaworyzowaną
w LSR– 0 pkt
w ramach LSR/
zidentyfikowaną w LSR LGD
- Projekt skierowany do grup
deklaracja/ karta opis
„Zalew Wiślany”
defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR - 3
projektu
(max. 10 punktów)
pkt
- Projekt realizowany przez grupy
defaworyzowane zdefiniowane w LSR - 5 pkt
- projekt realizowany przez i skierowany do
grup defaworyzowanych zdefiniowane w LSR 10 pkt
Wymagane uzasadnienie:
Wniosek o
3
Wkład własny (max. 5
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać
przyznanie pomocy
punktów)
Do 50% - 1 punkt;
procentową wartość wkładu własnego, wyliczanego od
w ramach LSR
kosztów całkowitych projektu.
Od 50% do 70% - 3 punkty;
Sposób obliczenia wkładu własnego:
Powyżej 70% - 5 punktów.
(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X
100% / koszty całkowite = wysokość wkładu własnego
Preferuje się projekty, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
określoną w Programie. Celem jest promowanie
projektów angażujących środki inne niż środki Programu.
W ramach kryterium oceniana będzie wielkość
zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w
ramach wymaganego wkładu własnego w realizację
projektu. Premiowane będą projekty, w których
wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie
wyższym niż minimalny określony w projekcie
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
4.

Preferowana kategoria
wnioskodawców

Preferowani będzie podmiot, który:
1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
a) 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
b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na
prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich
obszarach morskich na podstawie przepisów o
rybołówstwie, lub

0 punktów – gdy wnioskodawca nie jest
podmiotem określonym w punkcie 4
5 punktów – gdy wnioskodawca zawiera się w
katalogu podmiotów określonych w punkcie 4
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c) 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
2) jest armatorem statku rybackiego:
a) o polskiej przynależności,
b) zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich przed
1 stycznia 2010 r.,
c) na który została wydana licencja połowowa i specjalne
zezwolenie, które nie zostały zawieszone albo cofnięte
d) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin
objętych LSR, lub
3) 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 podmioty wymienione w pkt 1,
5

Zasięg realizacji operacji
(max. 10 punktów)

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać
miejscowości, na obszarze których realizowana będzie
operacja.

Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3
punkty;
Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6
punktów;
Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości
(ale nie cały obszar LSR) – 8 punktów;
Operacja obejmuje cały obszar działania LSR –
10 punktów.

Wniosek o
przyznanie pomocy
w ramach LSR/
deklaracja/ karta opis
projektu

6

Wnioskodawca konsultował
wniosek z pracownikami
Biura LGD
(max. 10 punktów)

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia
bezpośredniego doradczego oferowanego przez biuro
LGD.

0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych
konsultacjach (nie są wliczane konsultacje
telefoniczne).

Dokumentacja LGD
(np. karta doradztwa,
listy obecności na
szkoleniach itp.)

5 pkt. – min. jedna konsultacja stacjonarna
przeprowadzona w Biurze LGD lub udział w
szkoleniu z zakresu jak napisać wniosek
10 pkt. – min. dwie przeprowadzone
konsultacje stacjonarne przeprowadzone w
Biurze LGD udział w szkoleniu z zakresu jak
napisać wniosek
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7
Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali
Wniosek o
-Projekt nie zawierający elementów
Innowacyjność projektu
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd
przyznanie pomocy
innowacyjnych - 0 punkty;
(max. 5 punktów)
lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania
w ramach LSR/
wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał.
- Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, deklaracja/ karta opis
Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy nowy
projektu
w której będzie realizowana – 2 punkty;
lub zmodernizowany wyrób zostaje wprowadzony na
rynek albo gdy nowy lub zmieniony proces zostaje
- Operacja innowacyjna na skale większą niż
zastosowany w produkcji.
miejscowość, w której realizowana jest operacja
Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod,
– 5 punktów.
instrumentów i podejść jak również poprawy istniejących
metod. Mogą to być również innowacje społeczne:
Innowacje społeczne to nowe rozwiązania (produkty,
usługi, modele, rynki, procesy etc.), które zaspokajają
potrzeby społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania i
prowadzą do rozwoju nowych obszarów współpracy oraz
lepszego wykorzystania zasobów. Element „społeczny”
przejawia się zarówno w ich celach, jak i
wykorzystywanych środkach. To innowacje, które
przynoszą korzyści nie tylko społeczeństwu, ale także
biznesowi poprzez generowanie nowych obszarów
przychodów.
8
5 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez Wniosek o
Wpływ projektu na promocję Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać zamieszczenie tablicy informacyjnej o
przyznanie pomocy
LSR i LGD
jak będzie informował społeczność o otrzymanej pomocy realizacji projektu w ramach LSR za
w ramach LSR/
(max. 5 punktów)
za pośrednictwem LGD
pośrednictwem LGD oraz ukaże się artykuł na
deklaracja/ karta opis
stronie www lub prasie lokalnej lub portalach
projektu
społecznościowych o w/w tematyce
3 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
zamieszczenie tablicy informacyjnej o
realizacji projektu w ramach LSR za
pośrednictwem LGD lub ukaże się artykuł na
stronie www lub prasie lokalnej lub portalach
społecznościowych o w/w tematyce
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LSR i
LGD
9.

Operacje realizowane przez
podmioty zakładające lub
rozwijające działalność,
której podstawę będą
stanowiły lokalne produkty

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca wskazuje, że operacja
realizowana przez podmioty zakładający lub rozwijający
działalność, będzie stanowił lokalny produkt rybny
wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią

- operacja realizowana przez podmiot
zakładający lub rozwijający działalność, której
podstawą nie jest lokalny produkt rybny
wytwarzany na obszarze objętym lokalną
strategią rozwoju – 0 pkt

Wniosek o
przyznanie pomocy
w ramach LSR/
deklaracja/ karta opis
projektu
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rozwoju;
- operacja realizowana przez podmiot
rybne
zakładający lub rozwijający działalność, której
podstawą jest lokalny produkt rybny
wytwarzany na obszarze objętym lokalną
strategią rozwoju – 5 pkt
SUMA PUNKTÓW
MAX 70 pkt
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KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów wyboru
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:
NUMER WNIOSKU:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc
pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
Cele szczegółowe Strategii
Rozwój kadry rybackiej
Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa

Lp.

Nazwa kryterium
oceny

1

Wyjaśnienie kryterium

Skala punktowa

Wymagane uzasadnienie:
Wpływ na rynek pracy
Projekt wymaga utworzenia lub utrzymania co
najmniej jednego miejsca pracy. Szczególnie
promowane jest zatrudnienie osób z grup
defaworyzowanych

Operacja planuje utrzymanie jednego miejsca pracy– 1
punkt;
Operacja planuje utrzymanie dwóch lub więcej miejsc
pracy – 2 punkty;
Operacja planuje utworzenie jednego miejsca pracy - 5
punktów
Operacja planuje utworzenie dwóch lub więcej miejsc
pracy – 10 punktów;
W tym dodatkowo utworzenie miejsca pracy dla grup
defaworyzowanych – 5 punktów

Źródło
weryfikacji
Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu

Uzasadnienie
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2

Oddziaływanie
operacji na grupę
defaworyzowaną
zidentyfikowaną w
LSR LGD „Zalew
Wiślany”
(max. 10 punktów)

Preferowane projekty skierowane/realizowane
do/przez grupy defaworyzowane zdefiniowane w LSR

3

Wkład własny (max. 5
punktów)

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany
wskazać procentową wartość wkładu własnego,
wyliczanego od kosztów całkowitych projektu.
Sposób obliczenia wkładu własnego:
(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X
100% / koszty całkowite = wysokość wkładu
własnego

Projekt nie jest skierowany/realizowany do/przez grupy
defaworyzowane zdefiniowane w LSR– 0 pkt
- Projekt skierowany do grup defaworyzowanych
zdefiniowanych w LSR - 3 pkt
- Projekt realizowany przez grupy defaworyzowane
zdefiniowane w LSR - 5 pkt
- projekt realizowany przez i skierowany do grup
defaworyzowanych zdefiniowane w LSR - 10 pkt
Do 50% - 1 punkt;
Od 50% do 70% - 3 punkty;
Powyżej 70% - 5 punktów.

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

Preferuje się projekty, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
określoną w Programie. Celem jest promowanie
projektów angażujących środki inne niż środki
Programu. W ramach kryterium oceniana będzie
wielkość zaangażowanych środków własnych
wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu
własnego w realizację projektu. Premiowane będą
projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład
własny na poziomie wyższym niż minimalny
określony w projekcie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju
4.

Wpływ operacji na
rozwój kadry
rybackiej

Preferowane będą operację angażujące oraz
rozwijające sektor rybacki, szczególnie osoby poniżej
30 roku życia.

Operacja obejmuje szkolenia/ praktyki lub formy
stypendialne dla osób z sektora rybackiego poniżej 30
roku życia – 5 pkt.
Operacja nie obejmuje szkolenia/ praktyki lub formy
stypendialne dla osób z sektora rybackiego poniżej 30
roku życia – 0 pkt.

5

Zasięg realizacji
operacji (max. 10
punktów)

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany
wskazać miejscowości, na obszarze których
realizowana będzie operacja.

Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3 punkty;
Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6 punktów;
Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości (ale nie
cały obszar LSR) – 8 punktów;

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
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Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10
deklaracja/ karta
opis projektu
punktów.
6

7

8

Wnioskodawca
konsultował wniosek z
pracownikami Biura
LGD
(max. 10 punktów)

Innowacyjność
projektu
(max. 5 punktów)

Wpływ projektu na
promocję LSR i LGD
(max. 5 punktów)

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze
wsparcia bezpośredniego doradczego oferowanego
przez biuro LGD.

0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych
konsultacjach (nie są wliczane konsultacje
telefoniczne).
5 pkt. – min. jedna konsultacja stacjonarna
przeprowadzona w Biurze LGD lub udział w szkoleniu
z zakresu jak napisać wniosek

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd
lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania
wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał.
Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy
nowy lub zmodernizowany wyrób zostaje
wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub zmieniony
proces zostaje zastosowany w produkcji.
Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod,
instrumentów i podejść jak również poprawy
istniejących metod. Mogą to być również innowacje
społeczne: Innowacje społeczne to nowe rozwiązania
(produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które
zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż
obecne rozwiązania i prowadzą do rozwoju nowych
obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania
zasobów. Element „społeczny” przejawia się zarówno
w ich celach, jak i wykorzystywanych środkach. To
innowacje, które przynoszą korzyści nie tylko
społeczeństwu, ale także biznesowi poprzez
generowanie nowych obszarów przychodów.
Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany
wskazać jak będzie informował społeczność o
otrzymanej pomocy za pośrednictwem LGD

10 pkt. – min. dwie przeprowadzone konsultacje
stacjonarne przeprowadzone w Biurze LGD udział w
szkoleniu z zakresu jak napisać wniosek
-Projekt nie zawierający elementów innowacyjnych - 0
punkty;
- Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w
której będzie realizowana – 2 punkty;

Dokumentacja
LGD (np. karta
doradztwa, listy
obecności na
szkoleniach itp.)

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu

- Operacja innowacyjna na skale większą niż
miejscowość, w której realizowana jest operacja – 5
punktów.

5 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji
projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD oraz
ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej
lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
3 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu
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projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD lub
ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej
lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LSR i LGD
9.
Charakter operacji

Preferowane będą operacje związane ze
zwiększeniem ruchu turystycznego/ bazy noclegowej

Operacja przyczyni się do powstania jednego miejsca
noclegowego – 2 pkt.
Operacja przyczyni się do powstania dwóch lub więcej
miejsc noclegowych – 5 pkt.

SUMA PUNKTÓW
MAX 70 pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu
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KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów wyboru
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:
NUMER WNIOSKU:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
Cele szczegółowe Strategii
Nowoczesna ochrona środowiska

Lp.
1

Nazwa kryterium
oceny
Wkład własny (max.
10 punktów)

Wyjaśnienie kryterium

Skala punktowa

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany
wskazać procentową wartość wkładu własnego,
wyliczanego od kosztów całkowitych projektu.
Sposób obliczenia wkładu własnego:
(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X
100% / koszty całkowite = wysokość wkładu
własnego

Do 50% - 1 punkt;
Od 50% do 70% - 5 punktów;
Powyżej 70% - 10 punktów.

Preferuje się projekty, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
określoną w Programie. Celem jest promowanie
projektów angażujących środki inne niż środki
Programu. W ramach kryterium oceniana będzie
wielkość zaangażowanych środków własnych
wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu
własnego w realizację projektu. Premiowane będą

Źródło
weryfikacji
Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

Uzasadnienie
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projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład
własny na poziomie wyższym niż minimalny
określony w projekcie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju
Wniosek o
przyznanie
Operacja zawiera element promocyjny w postaci
Preferowane będą projekty, które rozpowszechniają
Charakter operacji
2.
wiedzę na temat zmian klimatu. Rozpowszechnienie
rozpowszechniania wiedzy w zakresie ochrony
pomocy w
ramach LSR/
wiedzy jest jednym ze wskaźników realizacji.
środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących
deklaracja/ karta
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. – 10 pkt.
opis projektu
Operacja nie zawiera elementu promocyjnego w postaci
rozpowszechniania wiedzy w zakresie ochrony
środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. – 0 pkt.
3.

Zasięg realizacji
operacji (max. 10
punktów)

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany
wskazać miejscowości, na obszarze których
realizowana będzie operacja.

Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3 punkty;
Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6 punktów;
Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości (ale nie
cały obszar LSR) – 8 punktów;
Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10
punktów.

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu

4.

Wnioskodawca
konsultował wniosek z
pracownikami Biura
LGD
(max. 10 punktów)

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze
wsparcia bezpośredniego doradczego oferowanego
przez biuro LGD.

0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych
konsultacjach (nie są wliczane konsultacje
telefoniczne).

Dokumentacja
LGD (np. karta
doradztwa, listy
obecności na
szkoleniach itp.)

5.

Innowacyjność
projektu
(max. 10 punktów)

5 pkt. – min. jedna konsultacja stacjonarna
przeprowadzona w Biurze LGD lub udział w szkoleniu
z zakresu jak napisać wniosek

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd
lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania
wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał.
Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy
nowy lub zmodernizowany wyrób zostaje
wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub zmieniony
proces zostaje zastosowany w produkcji.
Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod,
instrumentów i podejść jak również poprawy

10 pkt. – min. dwie przeprowadzone konsultacje
stacjonarne przeprowadzone w Biurze LGD udział w
szkoleniu z zakresu jak napisać wniosek
-Projekt nie zawierający elementów innowacyjnych - 0
punkty;
- Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w
której będzie realizowana – 2 punkty;
- Operacja innowacyjna na skale większą niż
miejscowość, w której realizowana jest operacja – 10
punktów.

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu
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istniejących metod. Mogą to być również innowacje
społeczne: Innowacje społeczne to nowe rozwiązania
(produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które
zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż
obecne rozwiązania i prowadzą do rozwoju nowych
obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania
zasobów. Element „społeczny” przejawia się zarówno
w ich celach, jak i wykorzystywanych środkach. To
innowacje, które przynoszą korzyści nie tylko
społeczeństwu, ale także biznesowi poprzez
generowanie nowych obszarów przychodów.
6.
Wymagane uzasadnienie:
10 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
Wniosek o
Wpływ projektu na
W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany
zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji
przyznanie
promocję LSR i LGD
wskazać jak będzie informował społeczność o
projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD oraz
pomocy w
(max. 10 punktów)
otrzymanej pomocy za pośrednictwem LGD
ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej
ramach LSR/
lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
deklaracja/ karta
opis projektu
3 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji
projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD lub
ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej
lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LSR i LGD
7.

Wpływ na czystość
Zalewu Wiślanego

0 pkt – operacja nie wpłynie na poprawę czystości wód
Zalewu Wiślanego
10 pkt - operacja wpłynie na poprawę czystości wód
Zalewu Wiślanego

SUMA PUNKTÓW
MAX 70 pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu
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KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów wyboru
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:
NUMER WNIOSKU:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa
i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
Cele szczegółowe Strategii
Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru

Lp.
1

2

Nazwa kryterium
oceny
Charakter operacji

Wkład własny (max.
10 punktów)

Wyjaśnienie kryterium

Skala punktowa

Preferowane będą operacje, które mają charakter
zawierający kultywowanie tradycji rybackich lub
kulturowych

Operacje kultywują tradycje rybackie lub kulturowe –
10 pkt
Operacje nie kultywują tradycji rybackie lub kulturowe
– 0 pkt.

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany
wskazać procentową wartość wkładu własnego,
wyliczanego od kosztów całkowitych projektu.

Do 50% - 1 punkt;
Od 50% do 70% - 3 punkty;

Źródło
weryfikacji
Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu
Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

Uzasadnienie
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Sposób obliczenia wkładu własnego:
Powyżej 70% - 10 punktów.
(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X
100% / koszty całkowite = wysokość wkładu
własnego
Preferuje się projekty, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
określoną w Programie. Celem jest promowanie
projektów angażujących środki inne niż środki
Programu. W ramach kryterium oceniana będzie
wielkość zaangażowanych środków własnych
wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu
własnego w realizację projektu. Premiowane będą
projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład
własny na poziomie wyższym niż minimalny
określony w projekcie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju
3.

Charakter operacji –
element promocyjny

Preferowane będą projekty, które rozpowszechniają
wiedzę na temat obszaru i jego dziedzictwa.

Operacja zawiera element promocyjny w postaci
rozpowszechniania wiedzy w zakresie obszaru i jego
dziedzictwa. – 10 pkt.
Operacja nie zawiera elementu promocyjnego w postaci
rozpowszechniania wiedzy w zakresie obszaru i jego
dziedzictwa. – 0 pkt.

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu

4.

Zasięg realizacji
operacji (max. 10
punktów)

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany
wskazać miejscowości, na obszarze których
realizowana będzie operacja.

Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3 punkty;
Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6 punktów;
Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości (ale nie
cały obszar LSR) – 8 punktów;
Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10
punktów.

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu

5.

Wnioskodawca
konsultował wniosek z
pracownikami Biura
LGD
(max. 10 punktów)

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze
wsparcia bezpośredniego doradczego oferowanego
przez biuro LGD.

0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych
konsultacjach (nie są wliczane konsultacje
telefoniczne).

Dokumentacja
LGD (np. karta
doradztwa, listy
obecności na
szkoleniach itp.)

5 pkt. – min. jedna konsultacja stacjonarna
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przeprowadzona w Biurze LGD lub udział w szkoleniu
z zakresu jak napisać wniosek

6.

7.

Innowacyjność
projektu
(max. 10 punktów)

Wpływ projektu na
promocję LSR i LGD
(max. 10 punktów)

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane dotąd
lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania
wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał.
Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy
nowy lub zmodernizowany wyrób zostaje
wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub zmieniony
proces zostaje zastosowany w produkcji.
Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod,
instrumentów i podejść jak również poprawy
istniejących metod. Mogą to być również innowacje
społeczne: Innowacje społeczne to nowe rozwiązania
(produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które
zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż
obecne rozwiązania i prowadzą do rozwoju nowych
obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania
zasobów. Element „społeczny” przejawia się zarówno
w ich celach, jak i wykorzystywanych środkach. To
innowacje, które przynoszą korzyści nie tylko
społeczeństwu, ale także biznesowi poprzez
generowanie nowych obszarów przychodów.
Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany
wskazać jak będzie informował społeczność o
otrzymanej pomocy za pośrednictwem LGD

10 pkt. – min. dwie przeprowadzone konsultacje
stacjonarne przeprowadzone w Biurze LGD udział w
szkoleniu z zakresu jak napisać wniosek
-Projekt nie zawierający elementów innowacyjnych - 0
punkty;
- Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w
której będzie realizowana – 2 punkty;

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu

- Operacja innowacyjna na skale większą niż
miejscowość, w której realizowana jest operacja – 10
punktów.

10 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji
projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD oraz
ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej
lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
3 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji
projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD lub
ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej
lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LSR i LGD

SUMA PUNKTÓW
MAX 70 pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/ karta
opis projektu
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KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów wyboru
IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:
NUMER WNIOSKU:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Cele szczegółowe Strategii
Zarządzanie wspólnym zasobami

Lp.

Nazwa kryterium oceny

Wyjaśnienie kryterium

Skala punktowa

1

Wykorzystanie zasobów
organizacji rybackich

Preferowane będą operacje wykorzystujące udział
organizacji rybackich

Operacja zakłada udział organizacji rybackich – 10
pkt
Operacja nie zakłada udział organizacji rybackich – 0
pkt.

Źródło
weryfikacji
Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/
karta opis
projektu
Oświadczenie
o współpracy z
organizacją
rybacką

Uzasadnienie
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Wymagane uzasadnienie:
Wniosek o
2
Wkład własny (max. 10
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany
przyznanie
punktów)
Do 50% - 1 punkt;
wskazać procentową wartość wkładu własnego,
pomocy w
wyliczanego od kosztów całkowitych projektu.
ramach LSR
Od 50% do 70% - 3 punkty;
Sposób obliczenia wkładu własnego:
Powyżej 70% - 10 punktów.
(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X
100% / koszty całkowite = wysokość wkładu
własnego
Preferuje się projekty, w których wkład własny
wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
określoną w Programie. Celem jest promowanie
projektów angażujących środki inne niż środki
Programu. W ramach kryterium oceniana będzie
wielkość zaangażowanych środków własnych
wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu
własnego w realizację projektu. Premiowane będą
projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład
własny na poziomie wyższym niż minimalny
określony w projekcie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju
3.

Charakter operacji

Preferowane będą projekty, które rozpowszechniają
wiedzę na temat rybołówstwa

Operacja zawiera element promocyjny w postaci
rozpowszechniania wiedzy w zakresie rybołówstwa. –
10 pkt.
Operacja nie zawiera elementu promocyjnego w
postaci rozpowszechniania wiedzy w zakresie
rybołówstwa – 0 pkt.

4

Zasięg realizacji operacji
(max. 10 punktów)

Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany
wskazać miejscowości, na obszarze których
realizowana będzie operacja.

Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3 punkty;
Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6 punktów;
Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości (ale nie
cały obszar LSR) – 8 punktów;
Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10
punktów.

5

Wnioskodawca konsultował
wniosek z pracownikami
Biura LGD
(max. 10 punktów)

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze
wsparcia bezpośredniego doradczego oferowanego
przez biuro LGD.

0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych
konsultacjach (nie są wliczane konsultacje
telefoniczne).
5 pkt. – min. jedna konsultacja stacjonarna
przeprowadzona w Biurze LGD lub udział w

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/
karta opis
projektu

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/
karta opis
projektu
Dokumentacja
LGD (np. karta
doradztwa,
listy obecności
na szkoleniach
itp.)
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szkoleniu z zakresu jak napisać wniosek

6

7

Innowacyjność projektu
(max. 10 punktów)

Wpływ projektu na
promocję LSR i LGD
(max. 10 punktów)

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali
lokalnej – tj. wykorzystujące nie praktykowane
dotąd lokalnie rozwiązania technologiczne lub
rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny
potencjał.
Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy
nowy lub zmodernizowany wyrób zostaje
wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub
zmieniony proces zostaje zastosowany w produkcji.
Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod,
instrumentów i podejść jak również poprawy
istniejących metod. Mogą to być również innowacje
społeczne: Innowacje społeczne to nowe rozwiązania
(produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które
zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż
obecne rozwiązania i prowadzą do rozwoju nowych
obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania
zasobów. Element „społeczny” przejawia się
zarówno w ich celach, jak i wykorzystywanych
środkach. To innowacje, które przynoszą korzyści
nie tylko społeczeństwu, ale także biznesowi poprzez
generowanie nowych obszarów przychodów.
Wymagane uzasadnienie:
W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany
wskazać jak będzie informował społeczność o
otrzymanej pomocy za pośrednictwem LGD

10 pkt. – min. dwie przeprowadzone konsultacje
stacjonarne przeprowadzone w Biurze LGD udział w
szkoleniu z zakresu jak napisać wniosek
-Projekt nie zawierający elementów innowacyjnych 0 punkty;
- Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w
której będzie realizowana – 2 punkty;
- Operacja innowacyjna na skale większą niż
miejscowość, w której realizowana jest operacja – 10
punktów.

10 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji
projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD oraz
ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej
lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
3 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez
zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji
projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD lub
ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej
lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LSR i LGD

SUMA PUNKTÓW
MAX 70 pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/
karta opis
projektu

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR/
deklaracja/
karta opis
projektu

Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” z wyłączeniem realizacji operacji
własnych LGD.

