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I. Postanowienia ogólne 
1. Kryteria Wyboru Operacji wraz Procedurą Ustalania/Zmiany Kryteriów Stowarzyszenia 

Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zwane dalej Kryteriami 

Wyboru zostały przyjęta uchwałą Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska 

Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zwanego dalej Komitetem. na posiedzeniu w dniu 28 

grudnia 2015r. 

2. Zmiany niniejszych Kryteriów Wyboru może dokonać Komitet w drodze uchwały, 

zgodnie z procedurą opisaną w części IV. 

3. Kryteria Wyboru zostały przyjęte na podstawie § 28 ust. 1 pkt. c Statutu Stowarzyszenia 

Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”. 

4. Kryteria Wyboru są stosowane przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna 

Grupa Rybacka „Mòrénka” zwane dalej LGR podczas oceny i wyboru operacji w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR. 

5. Kryteria Wyboru mają charakter jawny i są dostępne bez żadnych ograniczeń w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia i w formie wydruku w biurze 

Stowarzyszenia. 

6. Kryteria Wyboru są stosowane w sposób opisany w dokumencie Procedury Oceny i 

Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Działania 

Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”. 
 

  



II. Kryteria formalne 
 

Kryteria formalne.  

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Definicja 

Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny wniosku. 

1 Wniosek został złożony w 
miejscu wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

wniosku. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył 
wniosek o dofinansowanie w miejscu określonym w 
ogłoszeniu o naborze 

2 Wniosek został złożony w 
terminie wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze.  

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył 
wniosek o dofinansowanie w terminie określonym w 
ogłoszeniu o naborze. 

3 Operacja jest zgodna z 
zakresem tematycznym, 
który został wskazany w 
ogłoszeniu o naborze 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

wniosku. 

Weryfikacji podlega zgodność operacji z zakresem 
tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o 
naborze. 

4 Operacja spełnia 
dodatkowe warunki 
udzielenia wsparcia 
obowiązujące w ramach 
naboru 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

wniosku. 

Weryfikacji podlega, czy operacja spełnia dodatkowe 
warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach 
naboru. 

 

III. Kryteria zgodności operacji z LSR 
 

Poniższe kryteria zgodności operacji z LSR obowiązują dla wszystkich wniosków składanych w 

ramach naborów ogłoszonych przez LGR. 

 

 

Kryteria zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020  

Zakres kryteriów zgodności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze dotyczące wdrażania LSR z 

udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zostanie uzupełniony po opracowaniu 

wytycznych w tym zakresie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Definicja 

Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny wniosku. 

1 Wnioskodawca nie 
podlega ograniczeniom w 
zakresie otrzymania 
pomocy w ramach 
Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze 2014-
2020 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega czy Wnioskodawca złożył 
oświadczenie, że nie podlega ograniczeniom w 
zakresie otrzymania pomocy, o których mowa w art. 
12 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 
udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego. 

2 Cel operacji jest zgodny z 
celami priorytetu 4 
Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze 2014-
2020 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega cel operacji pod kątem 
zgodności z celami określonymi dla priorytetu 4 
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-
2020 

3 Prawidłowa wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania.  

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 

Weryfikacji podlega, czy wartość wskazanego we 
wniosku dofinansowania nie przekracza 50% kosztów 
kwalifikowanych operacji oraz czy nie przekracza 



wniosku. maksymalnej kwoty dofinansowania na jedną 
operację wskazaną w ogłoszeniu o naborze. 

4  Miejsce realizacji projektu 
na obszarze gmin objętych 
LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje negatywną 
oceną wniosku. 

Weryfikacji podlega, czy miejsce realizacji projektu 
znajduje się na obszarze gmin objętych LSR. 

 

Kryteria zgodności z celami LSR 

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia 
kryterium 

Definicja 

Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny wniosku. 

1 Operacja jest zgodna z 
celem ogólnym LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega operacja pod kątem zgodności z 
celami ogólnymi LSR  

2 Operacja jest zgodna z 
celem szczegółowym LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega operacja pod kątem zgodności z 
celami szczegółowymi LSR  

2 Operacja realizuje 
przedsięwzięcie 
przewidziane w LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega operacja pod kątem zgodności z 
przedsięwzięciami przewidzianymi w LSR  

3 Operacja przyczynia się do 
osiągnięcia wskaźników 
realizacji LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega zgodność przyjętych wskaźników 
realizacji operacji ze wskaźnikami realizacji LSR. 

 

 



IV. Kryteria oceny i wyboru operacji  
Katalog stosowanych kryteriów wyboru operacji składanych w ramach realizacji LSR Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa 

Rybacka „Mòrénka”. Poszczególne kryteria stosuje się odpowiednio do oceny wniosków składanych względem poszczególnych przedsięwzięć 

określonych w LSR. 
 

Lp. Nazwa kryterium Skala oceny Definicja kryterium Nr 
przedsięwzięcia 

do oceny 
wniosków 

stosowane jest 
kryterium 

Ważność 
kryterium 

1 Poziom wkładu własnego 
Wnioskodawcy 

0/1 Kryterium premiuje projekty, których Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na 
poziomie wyższym od wymaganego minimum 

 Poziom wkładu własnego jest wyższy od wymaganego minimum o co 
najmniej 5 punktów procentowych – 1 pkt. 

 Poziom wkładu własnego nie jest wyższy od wymaganego minimum o co 
najmniej 5 punktów procentowych – 0 pkt. 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

1 

2 Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

0/1/2 Kryterium premiuje projekty, których Wnioskodawca występuje o dofinansowanie w 
kwocie mniejszej od limitu obowiązującego dla danego przedsięwzięcia 

 Wnioskowana kwota dofinansowania jest większa niż 75% limitu – 0 pkt. 

 Wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w zakresie 50-75% limitu – 
1 pkt 

 Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 50% limitu – 2 pkt 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.3.1.; 

2 

3 Siedziba/miejsce 
zamieszkania 
Wnioskodawcy 

0/1/2 Kryterium premiuje projekty, realizowane przez mieszkańców i przedsiębiorców 
będących mieszkańcami obszaru lub prowadzącymi już działalność gospodarczą na 
obszarze LSR. Kryterium Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych  

 Wnioskodawca nie jest mieszkańcem obszaru objętego LSR/nie ma siedziby 
na obszarze objętym LSR – 0 pkt 

 Wnioskodawca przez okres krótszy niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku 
był mieszkańcem obszaru objętego LSR/miał siedzibę na obszarze objętym 
LSR - 1 pkt 

 Wnioskodawca przez minimum 3 lata przed dniem złożenia wniosku był 
mieszkańcem obszaru objętego LSR/miał  siedzibę na obszarze objętym LSR - 
2 pkt. 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

3 



 Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publiczny – 2 pkt. 

4 Innowacyjność operacji 0/1/2 Ocenie podlega innowacyjność przedsięwzięcia. Preferuje się operacje, które mają 
charakter innowacyjny w skali całego obszaru LSR 

 operacja nie przyczyni się nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, 
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na obszarze realizacji LSR – 0 
pkt 

 operacja przyczyni się nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, 
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów nie stosowanego wcześniej 
na obszarze gminy objętej LSR, na terenie której realizowana będzie operacja 
– 1 pkt 

 operacja przyczyni się nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, 
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na całym obszarze nie 
stosowanego wcześniej na całym obszarze objętym LSR – 2 pkt 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

4 

6 Komplementarny 
charakter operacji 

0/1/2 Kryterium premiuje operacje mające charakter komplementarny (zintegrowany, 
uzupełniający) w stosunku do innych operacji zrealizowanych na obszarze LSR 

 Operacja nie ma charakteru komplementarnego i nie jest powiązana z innymi 
przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze LSR – 0 pkt 

 operacja ma charakter komplementarny i jest powiązana z jednym  
przedsięwzięciem realizowanym na obszarze LSR – 1 pkt 

 operacja ma charakter komplementarny i jest powiązana z co najmniej 
dwoma  przedsięwzięciami zrealizowanymi na obszarze  obszaru LSR – 2 pkt 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

6 

7 Termin zakończenia 
realizacji operacji 

0/1/2 Ocenie podlega deklarowany przez Wnioskodawcę termin zakończenia realizacji 
operacji. Preferuje się operacje, które  zostaną ukończone w szybkim terminie. 

 Harmonogram realizacji operacji zakłada jej zakończenie po 30 czerwca 2021 
roku – 0 pkt 

 Harmonogram realizacji operacji zakłada jej zakończenie do  30 czerwca 2021 
r – 1 pkt 

 harmonogram realizacji operacji zakłada jej zakończenie do 30 czerwca 2018 – 
2 pkt 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

7 

8 Wykonalność operacji 0/1 Kryterium premiuje operacja, dla których wydano wszystkie wymagane prawem 
pozwolenia oraz posiadają kosztorys inwestorski lub minimum dwie oferty dla każdej 
pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji 

 Operacja nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 

8 



 Operacja spełnia kryterium – 1 pkt. 2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

9 Zastosowanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

0/1 Preferowane są operacja, w ramach których przewiduje się zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii 

 Operacja nie zakłada zastosowania  OZE – 0 pkt 

 Operacja zakłada zastosowanie  OZE – 1 pkt 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 

9 

12 Doradztwo LGR 0/1 Kryterium premiuje Wnioskodawców którzy uczestniczyli w indywidualnych 
konsultacjach w biurze LGR w okresie trwania naboru. 

 Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGR w okresie trwania 
naboru – 0 pkt 

 Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGR w okresie trwania naboru 
– 1 pkt 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

12 

13 Wpływ projektu na 
atrakcyjność turystyczną 
obszaru 

0/1 Kryterium premiuje operacje mające wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszaru (weryfikowane na podstawie zakresu operacji, charakteru, profilu działalności 
wnioskodawcy oraz uzasadnienia przedstawione przez Wnioskodawcę) 

 Operacja ma neutralny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej – 0 
pkt 

 Operacja ma pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszaru – 1 pkt 

1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

13 

14 Liczba utworzonych miejsc 
pracy 

0/1 Kryterium premiuje projekty zakładające utworzenie większej liczby nowych miejsc 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie. 

 operacja zakłada utworzenie jednego miejsca pracy  – 0 pkt. 

 operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsce pracy – 1 pkt 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 

14 

15 Liczba utrzymanych miejsc 
pracy przez osoby powyżej 
50 roku życia 

0/1 Kryterium premiuje projekty zakładające utrzymanie większej liczby miejsc pracy dla 
osób powyżej 50 roku życia w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie. 

 operacja nie zakłada utrzymania miejsca pracy dla osoby powyżej 50 roku 
życia – 0 pkt. 

 operacja zakłada utrzymania przynajmniej jednego miejsca pracy dla osoby 
powyżej 50 roku życia – 1 pkt. 

1.1.1; 
1.1.2; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
 

15 

16 Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

0/1 Kryterium premiuje projekty zakładające utrzymanie większej liczby miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie. 

 operacja zakłada utrzymanie jednego miejsca pracy  – 0 pkt. 

1.1.1.; 
1.1.2.; 

16 



 operacja zakłada utrzymanie co najmniej 2 miejsce pracy – 1 pkt 

17 Doświadczenie 
wnioskodawcy  

0/1 Ocenie podlega fakt prowadzenia wcześniej działalności gospodarczej w przypadku 
operacji polegających na utworzeniu działalności gospodarczej. Preferowane są osoby, 
które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 18 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku. 

 Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 18 
miesięcy do momentu złożenia wniosku – 0 pkt 

 Wnioskodawca nie prowadził działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 18 
miesięcy do momentu złożenia wniosku – 0 pkt 

1.2.1.; 
 

17 

18 Wpływ na wydłużenie 
sezonu turystycznego 

0/1 Ocenie podlega zakres operacji. Preferuje się operacje, które mają wpływ na 
wydłużenie sezonu turystycznego (weryfikowane będzie na podstawie zakresu operacji 
i możliwości wykorzystania efektów operacji poza „wysokim” sezonem turystycznym) 

 Operacja nie wpływa na wydłużenie sezonu turystycznego – 0 pkt. 

 Operacja ma wpływ na wydłużenie sezonu turystycznego – 1 pkt. 

1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 

18 

19 Obszar 
realizacji/oddziaływania 
operacji 

0/1 Kryterium premiuje operacje, które są realizowane na całym obszarze LSR lub 
oddziałuje na cały obszar realizacji LSR 

 Operacja nie jest realizowana na całym obszarze LSR/nie oddziałuje na cały 
obszar LSR – 0 pkt 

 Operacja jest realizowana na całym obszarze LSR/ oddziałuje na cały obszar 
LSR – 1 pkt. 

2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

19 

20 Wnioskodawca prowadzi 
działalność rybacką na 
obszarze gmin objętych 
LSR 

0/2 Kryterium premiuje Wnioskodawców prowadzących na obszarze gmin objętych LSR 
działalność rybacką 

 Nie prowadzi – 0 pkt. 

 Prowadzi – 2 pkt 

1.1.1.; 20 

21 Liczebność grupy 
docelowej projektu 

0/1 Kryterium premiuje operacje adresowane do większej grupy odbiorców 

 Operacja zakłada do 3 tys. odbiorców – 0 pkt. 

 Operacja zakłada powyżej 3 tys. odbiorców – 1 pkt. 

2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

21 

22 Promocja walorów 
przyrodniczych obszaru 

0/1 Kryterium premiuje operacje zakładające zamieszczenie w miejscu realizacji operacji 
trwałej informacji o walorach przyrodniczych miejsca i obszaru LSR. 

 operacja nie zakłada zamieszczenie trwałej informacji o walorach 
przyrodniczych miejsca i obszaru LSR – 0 pkt 

 Operacja zakłada zamieszczenie trwałej informacji o walorach przyrodniczych 
miejsca i obszaru LSR – 1 pkt 

2.2.1.; 22 

23 Infrastruktura turystyczna 0/1/2 Ocenie podlega zakres operacji. Preferowane są operacja dotyczące tworzenia nowej 
lub rozbudowy, przebudowy infrastruktury turystycznej: 

 operacja dotyczy infrastruktury turystycznej – 2 pkt 

2.1.1.; 
2.2.1 

23 



 operacja dotyczy infrastruktury rekreacyjnej – 1 pkt 

 operacja dotyczy infrastruktury kulturalnej – 0 pkt 

25 Doświadczenie 
wnioskodawcy 

0/1 Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć o podobnym 
charakterze. Preferowane są operacje realizowane przez doświadczone podmioty. 

 Wnioskodawca nie realizował wcześniej przedsięwzięć o podobnym 
charakterze – 0 pkt 

 Wnioskodawca zrealizował wcześniej co najmniej jedno przedsięwzięcie o 
podobnym charakterze – 1 pkt 

1.1.1.; 
1.1.2.; 
1.2.1.; 
1.2.2.; 
2.1.1.; 
2.2.1.; 
2.3.1.; 

25 

 

 



V. Procedura ustalania/zmiany kryteriów wyboru 
 

1. Kryteria Wyboru mogą być zmienieni one pod warunkiem przeprowadzenia konsultacji lub 

w wyniku prowadzonych konsultacji. 

2. Wniosek o zmianę Kryteriów Wyboru mogą wnieść: 

a. Grupa członków LGR licząca co najmniej 15 członków 

b. Zarząd LGR 

c. Komitet LGR 

3. Konsultacje Kryteriów Wyboru mają charakter cykliczny i są przeprowadzane co najmniej 

raz w roku. 

4. Za przeprowadzenie procesu konsultacji Kryteriów Wyboru odpowiedzialny jest Zarząd. 

5. Informacja o rozpoczęciu procesu konsultacji Kryteriów Wyboru oraz możliwości 

zgłaszania uwag ogłaszana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia. Termin zgłaszania 

uwag nie może być krótszy niż 30 dni.  

6. Konsultacje i zmiany Kryteriów Wyboru nie mogą być prowadzone w trakcie trwania 

naboru wniosków tj. od ogłoszenia naboru do zakończenia oceny i wyboru operacji. 

7. W trakcie konsultacji Zarząd może organizować spotkania konsultacyjne dla 

zainteresowanych sektorów, grup i środowisk. 

8. Uwagi zebrane w wyniku konsultacji przedstawiane są pod obrady Komitetu LGR, który 

podejmuje ewentualną decyzję o zmianie procedury oceny i wyboru operacji w drodze 

uchwały zwykłą większością głosów. 

9. Zmienione Kryteria Wyboru wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Samorząd 

Województwa. 

 


