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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 przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa 

Rybacka „Mòrénka” w dniu 13 lipca 2017r. 

2. Zmiany niniejszych Kryteriów Wyboru może dokonać Zarząd w drodze uchwały, zgodnie z 

procedurą opisaną w części IV. 

3. Kryteria Wyboru zostały  przyjęte na podstawie § 34 ust. 19 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 LGR i w formie wydruku w siedzibie 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 oceny wstępnej 
Kryteria oceny wstępnej stosowane są do przeprowadzenia oceny wniosków złożonych zgodnie z 

Regulaminem Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”  

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 realizowana 
na obszarze objętym LSR 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zakłada 
realizację operacji na terenie minimum jednej z pośród 
gmin objętych LSR tj. Brusy, Chojnice (gmina wiejska),  
Czersk, Dziemiany, Gostycyn, Karsin, Kęsowo, 
Konarzyny, Kościerzyna (gmina wiejska), Lipnica, 
Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa. 

4 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. 

III. Kryteria zgodności operacji z LSR 
Kryteria zgodności operacji z LSR obowiązują dla wszystkich wniosków składanych w ramach naborów 

ogłoszonych przez LGR. Kryteria zgodności z LSR obejmują: 

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 wyboru 
W ramach procedury oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji stosowane 

będą kryteria wskazane w załącznika od 3 do 8 stosownie do poszczególnych przedsięwzięć na realizację, 

których złożony zostanie wniosek. 

V. Procedura ustalania/zmiany kryteriów wyboru 
 

1. Kryteria Wyboru mogą być zmienieni 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 Zarządu 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. 

  



Załącznik nr 1. Wzór karty oceny wstępnej 
KARTA OCENY WSTĘPNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

Znak sprawy  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy  

Tytuł wniosku  

Data przyjęcia wniosku  

KRYTERIA FORMALNE – OCENA WSTĘPNA 

Wniosek został złożony w miejscu 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

 TAK 
 NIE 

Wniosek został złożony w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

 TAK 
 NIE 

Operacja jest realizowana na obszarze 
objętym LSR (Wnioskodawca zakłada 
realizację operacji na terenie minimum 
jednej z pośród gmin objętych LSR tj. 
Brusy, Chojnice (gmina wiejska),  
Czersk, Dziemiany, Gostycyn, Karsin, 
Kęsowo, Konarzyny, Kościerzyna 
(gmina wiejska), Lipnica, Lipusz, Nowa 
Karczma, Stara Kiszewa. 

 TAK 
 NIE 

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

 TAK 
 NIE 

Wniosek spełnia kryteria formalne 
(Aby zaznaczyć odpowiedź „TAK” 
wszystkie powyższe odpowiedzi muszą 
być oznaczone na „TAK”) 

 TAK 
 NIE 

Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej 

 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko osób upoważnionych 
do przeprowadzenia oceny 

 

Data wypełnienia karty  

Podpisy osób upoważnionych do 
przeprowadzenia oceny 

 
 

 

  



Załącznik nr 2. Wzór karty oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 
 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR 

Znak sprawy  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy  

Tytuł wniosku  

Data przyjęcia wniosku  

ZGODNOŚĆ Z CELAMI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
(Wypełnione zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia o naborze „Planowane do osiągnięcia w wyniku 
operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”) 

Operacja jest zgodna z celem ogólnym 
LSR  
(Nr, nazwa celu ogólnego) 

 TAK 
 NIE 

Operacja jest zgodna z celem 
szczegółowym LSR 
(Nr, nazwa celu szczegółowego) 

 TAK 
 NIE 

Operacja realizuje przedsięwzięcie 
przewidziane w LSR 
(Nr, nazwa przedsięwzięcia) 

 TAK 
 NIE 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia 
wskaźników realizacji LSR 
(Nazwa wskaźnika/wskaźników) 

 TAK 
 NIE 

OPERACJA JEST ZGODNA Z LOKALNĄ 
STRATEGIĄ ROZWOJU 
(Aby zaznaczyć odpowiedź „TAK” 
wszystkie powyższe odpowiedzi muszą 
być oznaczone na „TAK”) 

 TAK 
 NIE 

Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej 

 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko członka Komitetu  

Data wypełnienia karty  

Podpis członka Komitetu 
 
 

 

 

  



Załącznik nr 3. Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 1.1.1. Wspierania 

tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich 
 

KARTA OCENY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU 

CEL OGÓLNY LSR 
WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O ZASOBY I 
POTENCJAŁ OBSZARU RYBACKIEGO 

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR Wzrost konkurencyjności sektora rybackiego  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich 

Znak sprawy 
 
  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy 
 
  

Tytuł wniosku 
 
  

Data i godzina przyjęcia wniosku 
 
  

CZĘŚĆ A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
Możliwa 
liczba 
punktów 

Definicja kryterium 
Przyznana 
ocena 

1 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania 
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca występuje o dofinansowanie w kwocie mniejszej od limitu 
obowiązującego dla danego przedsięwzięcia. 
0 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest większa niż 200 tys. zł; 
1 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w zakresie od 100 do 200 tys. zł; 
2 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 100 tys. zł; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku.   

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 

Poziom wkładu własnego 
Wnioskodawcy 
 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na poziomie wyższym od 
wymaganego minimum. 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 55 a 50 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego jest wyższy niż 55 % kosztów kwalifikowalnych; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Siedziba/miejsce 
zamieszkania 
Wnioskodawcy 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, realizowane przez mieszkańców obszaru LSR (operacja dotyczy podjęcia działalności 
gospodarczej) i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LSR (operacja dotyczy 
rozwoju działalności gospodarczej). 
0 pkt - Wnioskodawca nie jest mieszkańcem obszaru objętego LSR/nie ma siedziby 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy  
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje zakładające utworzenie większej liczby nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średniorocznie. 
0 pkt - Operacji nie zakłada utworzenia nowych miejsc pracy; 
1 pkt - Operacja zakłada utworzenie jednego miejsca pracy; 
2 pkt - Operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku (np. ZUS 
ZUA za ostatni pełny rok). 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność rybacką na 
obszarze gmin objętych LSR 
(max. 2 pkt) 

(0/2) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców prowadzących na obszarze gmin objętych LSR działalność rybacką: 
- 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr. 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr. 182, poz. 
1228 i Nr. 200, poz. 1322) z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela 
wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub; 
- w zakresie przetwórstwa i lub obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury. 
0 pkt - Wnioskodawca nie spełnia kryterium; 
2 pkt - Wnioskodawca spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku; 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Rozwój łańcucha dostaw 
(max. 2 pkt) 

(0/2) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców prowadzących działalność rybacką na obszarze gmin LSR dla których wartość 
przychodów z działalności rybackiej za ostatni zamknięty rok obrotowy przewyższa wartość planowanej inwestycji 
w zakresie tworzenia i rozwoju łańcucha dostaw. 
0 pkt - Wnioskodawca nie spełnia kryterium; 
2 pkt - Wnioskodawca spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Kryterium premiuje operacje, które mają charakter innowacyjny w skali całego obszaru LSR. 
0 pkt - Operacja nie przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na obszarze 
realizacji LSR; 
0,5 pkt – Część zakresu rzeczowo-finansowego operacji przyczyni się do powstania 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; 
1 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
2 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

 

7 

Innowacyjność operacji 
(max. 2 pkt) 

(0/0,5/1/2
) 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 

Doradztwo LGR 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców, którzy uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach w siedzibie LGR w 
okresie trwania naboru. 
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
Weryfikowane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez LGR. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Wykonalność operacji 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, w pełni przygotowane do rozpoczęcia realizacji. Do wniosku załączono wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia/zgłoszenia (prawomocne) oraz kosztorys inwestorski (jeżeli wymaga tego zakres 
operacji) i/lub minimum dwie oferty dla każdej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. 
0 pkt - Operacja nie spełnia kryterium; 
1 pkt - Operacja spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Racjonalność budżetu 
operacji 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres rzeczowo-finansowy został przygotowany w sposób racjonalny. 
0 pkt - Wnioskodawca nie uzasadnił lub niewystarczająco uzasadnił konieczności poniesienia poszczególnych 
wydatków zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie; 
1 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wszystkich wydatków ponoszonych w ramach operacji oraz wiarygodnie 
udokumentował ich wysokość; 

  



Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Kompleksowość operacji 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres został przygotowany w sposób kompleksowy, a dobór zaplanowanych 
działań, ich wieloaspektowość i adekwatność zwiększy zdolności do trwałego i skutecznego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 
0 pkt - Operacja obejmuje pojedynczy wątek/jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach procesu rozwoju 
przedsiębiorstwa, bądź też zakres operacji jest nieadekwatny do jego efektów; 
1 pkt - Operacja obejmuje kompleksowe działania, które w perspektywie długofalowej przyczynią się do trwałego 
rozwoju przedsiębiorstwa, wzmocnienia jego pozycji na lokalnym rynku oraz będą podstawą do dalszego rozwoju 
przedsiębiorstwa i rozwoju obszaru LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B. WYNIK WERYFIKACJ 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 
 
 
 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW (30%) 5 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 16 

Imię i nazwisko członka Komitetu 
 
 



  

Data wypełnienia karty 
 
 
  

Podpis członka Komitetu 

 
 
 
  

 

  



Załącznik nr 4. Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 1.1.2. Wspieranie 

różnicowania działalności rybackiej 
 

KARTA OCENY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU 

CEL OGÓLNY LSR 
WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O ZASOBY I POTENCJAŁ 
OBSZARU RYBACKIEGO  

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR Wzrost konkurencyjności sektora rybackiego   

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2. Wspieranie różnicowania działalności rybackiej 

Znak sprawy 
 
  

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy 

 
  

Tytuł wniosku 
 
 

Data i godzina przyjęcia wniosku 
 
 

CZĘŚĆ A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Możliwa 
liczba 
punktów 

Definicja kryterium 
Przyznana 
ocena 

1 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania 
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca występuje o dofinansowanie w kwocie mniejszej od limitu 
obowiązującego dla danego przedsięwzięcia. 
0 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest większa niż 200 tys. zł; 
1 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w zakresie od 100 do 200 tys. zł; 
2 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 100 tys. zł; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku.   

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 

Poziom wkładu własnego 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na poziomie wyższym od 
wymaganego minimum. 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 55 a 50 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 55 % kosztów kwalifikowalnych; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Siedziba/miejsce zamieszkania 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, realizowane przez mieszkańców obszaru LSR (operacja dotyczy podjęcia działalności 
gospodarczej) i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LSR (operacja dotyczy 
rozwoju działalności gospodarczej). 
0 pkt - Wnioskodawca nie jest mieszkańcem obszaru objętego LSR/nie ma siedziby 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy  
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje zakładające utrzymanie większej liczby miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średniorocznie. 
0 pkt - Operacja nie zakłada utrzymania miejsc pracy; 
1 pkt - Operacja zakłada utrzymanie jednego miejsca pracy; 
2 pkt - Operacja zakłada utrzymanie co najmniej 2 miejsce pracy; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Liczba utworzonych miejsc 
pracy  
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje zakładające utworzenie większej liczby nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średniorocznie. 
0 pkt - Operacji nie zakłada utworzenia nowych miejsc pracy; 
1 pkt - Operacja zakłada utworzenie jednego miejsca pracy; 
2 pkt - Operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku (np. 
ZUS ZUA za ostatni pełny rok). 

  

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Innowacyjność operacji  
(max. 2 pkt) 

(0/0,5/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, które mają charakter innowacyjny w skali całego obszaru LSR. 
0 pkt - Operacja nie przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na obszarze 
realizacji LSR; 

  



0,5 pkt – Część zakresu rzeczowo-finansowego operacji przyczyni się do powstania 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; 
1 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
2 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Doradztwo LGR  
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców, którzy uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach w siedzibie LGR w 
okresie trwania naboru. 
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
Weryfikowane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez LGR. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
Wykonalność operacji  
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje operacje, w pełni przygotowane do rozpoczęcia realizacji. Do wniosku załączono wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia/zgłoszenia (prawomocne) oraz kosztorys inwestorski (jeżeli wymaga tego zakres 
operacji) i/lub minimum dwie oferty dla każdej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. 

  



0 pkt - Operacja nie spełnia kryterium; 
1 pkt - Operacja spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Racjonalność budżetu operacji 
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres rzeczowo-finansowy został przygotowany w sposób racjonalny. 
0 pkt - Wnioskodawca nie uzasadnił lub niewystarczająco uzasadnił konieczności poniesienia poszczególnych 
wydatków zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie; 
1 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wszystkich wydatków ponoszonych w ramach operacji oraz wiarygodnie 
udokumentował ich wysokość; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Kompleksowość operacji  
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres został przygotowany w sposób kompleksowy, a dobór 
zaplanowanych działań, ich wieloaspektowość i adekwatność zwiększy zdolności do trwałego i skutecznego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
0 pkt - Operacja obejmuje pojedynczy wątek/jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach procesu 
rozwoju przedsiębiorstwa, bądź też zakres operacji jest nieadekwatny do jego efektów; 
1 pkt - Operacja obejmuje kompleksowe działania, które w perspektywie długofalowej przyczynią się do trwałego 
rozwoju przedsiębiorstwa, wzmocnienia jego pozycji na lokalnym rynku oraz będą podstawą do dalszego rozwoju 
przedsiębiorstwa i rozwoju obszaru LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  



Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B. WYNIK WERYFIKACJ 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 
 
 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW (30%) 5 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 14 

Imię i nazwisko członka Komitetu 
  
 
 

Data wypełnienia karty 
  
 
 

Podpis członka Komitetu 
  
 
 

  



Załącznik nr 5. Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie i 

rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru 
 

KARTA OCENY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU 

CEL OGÓLNY LSR 
WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 
OPARCIU O ZASOBY I POTENCJAŁ OBSZARU RYBACKIEGO  

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 
Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozwój MŚP oferujących usługi oparte na wodnym 
potencjale obszaru  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru 

Znak sprawy 
  
 

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy 
  
 

Tytuł wniosku 
  
 

Data i godzina przyjęcia wniosku 
  
 

CZĘŚĆ A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
Możliwa 
liczba 
punktów 

Definicja kryterium 
Przyznana 
ocena 

1 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania  
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca występuje o dofinansowanie w kwocie mniejszej od limitu 
obowiązującego dla danego przedsięwzięcia. 
0 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest większa niż 200 tys. zł; 
1 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w zakresie od 100 do 200 tys. zł; 
2 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 100 tys. zł; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 



 
 
 

2 

Poziom wkładu własnego 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na poziomie wyższym od 
wymaganego minimum. 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 55 a 50 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 55 % kosztów kwalifikowalnych; 
LUB 
1 pkt - Operacja dotyczy podjęcia działalności gospodarczej; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Siedziba/miejsce 
zamieszkania 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, realizowane przez mieszkańców obszaru LSR (operacja dotyczy podjęcia działalności 
gospodarczej) i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze LSR (operacja dotyczy rozwoju 
działalności gospodarczej). 
0 pkt - Wnioskodawca nie jest mieszkańcem obszaru objętego LSR/nie ma siedziby 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy  
(max. 2 pkt) 

(0,/1/2) 

Kryterium premiuje operacje zakładające utworzenie większej liczby nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średniorocznie. 
0 pkt - Operacji nie zakłada utworzenia nowych miejsc pracy; 
1 pkt - Operacja zakłada utworzenie jednego miejsca pracy; 
2 pkt - Operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku (np. ZUS 
ZUA za ostatni pełny rok). 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Innowacyjność operacji 
(max. 2 pkt) 

(0/0,5/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, które mają charakter innowacyjny w skali całego obszaru LSR. 
0 pkt - Operacja nie przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na obszarze 
realizacji LSR; 
0,5 pkt – Część zakresu rzeczowo-finansowego operacji przyczyni się do powstania 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; 
1 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
2 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 



 
 
 

6 

Doradztwo LGR  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców, którzy uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach w siedzibie LGR w okresie 
trwania naboru. 
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
Weryfikowane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez LGR. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Wykonalność operacji 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, w pełni przygotowane do rozpoczęcia realizacji. Do wniosku załączono wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia/zgłoszenia (prawomocne) oraz kosztorys inwestorski (jeżeli wymaga tego zakres 
operacji) i/lub minimum dwie oferty dla każdej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. 
0 pkt - Operacja nie spełnia kryterium; 
1 pkt - Operacja spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Racjonalność budżetu 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 
Kryterium premiuje operacje, których zakres rzeczowo-finansowy został przygotowany w sposób racjonalny. 
0 pkt - Wnioskodawca nie uzasadnił lub niewystarczająco uzasadnił konieczności poniesienia poszczególnych 
wydatków zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie; 

  



1 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wszystkich wydatków ponoszonych w ramach operacji oraz wiarygodnie 
udokumentował ich wysokość; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Kompleksowość operacji 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres został przygotowany w sposób kompleksowy, a dobór zaplanowanych 
działań, ich wieloaspektowość i adekwatność zwiększy zdolności do trwałego i skutecznego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 
0 pkt - Operacja obejmuje pojedynczy wątek/jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach procesu rozwoju 
przedsiębiorstwa, bądź też zakres operacji jest nieadekwatny do jego efektów; 
1 pkt - Operacja obejmuje kompleksowe działania, które w perspektywie długofalowej przyczynią się do trwałego 
rozwoju przedsiębiorstwa, wzmocnienia jego pozycji na lokalnym rynku oraz będą podstawą do dalszego rozwoju 
przedsiębiorstwa i rozwoju obszaru LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B. WYNIK WERYFIKACJ 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 
  
 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW (30%) 4 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 12 

Imię i nazwisko członka Komitetu  



 
  

Data wypełnienia karty 
 
 
  

Podpis członka Komitetu 
 
 
  

  



Załącznik nr 6. Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 2.1.1. Rozwój 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
 

KARTA OCENY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU 

CEL OGÓLNY LSR REGION JAKO SPÓJNY PRODUKT TURYSTYCZNY „MIĘDZY BRĄ A WDĄ” I OTOCZENIE PRZYJAZNE DLA ŻYCIA I AKTYWNOŚCI 
MIESZKAŃCÓW  

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR Wzmocnienie konkurencyjności obszaru rybackiego poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Znak sprawy 
 
  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy 
 
  

Tytuł wniosku 
 
  

Data i godzina przyjęcia wniosku 
 
  

CZĘŚĆ A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
Możliwa 
liczba 
punktów 

Definicja kryterium 
Przyznana 
ocena 

1 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania  
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca występuje o dofinansowanie w kwocie mniejszej od limitu 
obowiązującego dla danego przedsięwzięcia. 
0 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest większa niż 200 tys. zł; 
1 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w zakresie od 100 do 200 tys. zł; 
2 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 100 tys. zł; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku.   

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 

Poziom wkładu własnego 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na poziomie wyższym od 
wymaganego minimum. 
W przypadku operacji dla których minimalny poziom wkładu własnego wynosi 50%: 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 55 a 50 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 55 % kosztów kwalifikowalnych. 
W przypadku operacji dla których minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%: 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 20 a 15 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 20 % kosztów kwalifikowalnych. 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku.   

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Innowacyjność operacji  
(max. 2 pkt) 

(0/0,5/1/
2) 

Kryterium premiuje operacje, które mają charakter innowacyjny w skali całego obszaru LSR. 
0 pkt - Operacja nie przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na obszarze 
realizacji LSR; 
0,5 pkt – Część zakresu rzeczowo-finansowego operacji przyczyni się do powstania 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; 
1 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
2 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  



Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Doradztwo LGR  
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców, którzy uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach w siedzibie LGR w okresie 
trwania naboru. 
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
Weryfikowane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez LGR. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Wykonalność operacji  
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje operacje, w pełni przygotowane do rozpoczęcia realizacji. Do wniosku załączono wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia/zgłoszenia (prawomocne) oraz kosztorys inwestorski (jeżeli wymaga tego zakres 
operacji) i/lub minimum dwie oferty dla każdej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. 
0 pkt - Operacja nie spełnia kryterium; 
1 pkt - Operacja spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 

Liczebność grupy docelowej 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje adresowane do większej grupy odbiorców 
0 pkt - Operacja zakłada do 3 tys. odbiorców; 
1 pkt - Operacja zakłada powyżej 3 tys. odbiorców; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Obszar 
realizacji/oddziaływania 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, które są realizowane na całym obszarze LSR lub oddziałuje na cały obszar realizacji 
LSR. 
0 pkt - Operacja nie jest realizowana na całym obszarze LSR/nie oddziałuje na cały obszar LSR; 
1 pkt - Operacja jest realizowana na całym obszarze LSR/ oddziałuje na cały obszar LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Racjonalność budżetu 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres rzeczowo-finansowy został przygotowany w sposób racjonalny. 
0 pkt - Wnioskodawca nie uzasadnił lub niewystarczająco uzasadnił konieczności poniesienia poszczególnych 
wydatków zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie; 
1 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wszystkich wydatków ponoszonych w ramach operacji oraz wiarygodnie 
udokumentował ich wysokość; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 



 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B. WYNIK WERYFIKACJ 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 
  
 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW (30%) 3 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 10 

Imię i nazwisko członka Komitetu 
  
 
 

Data wypełnienia karty 
  
 
 

Podpis członka Komitetu 
  
 
 

 

   



Załącznik nr 7. Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 2.2.1. Wykorzystywanie i 

wspierania atutów środowiska 
 

KARTA OCENY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU 

CEL OGÓLNY LSR 
REGION JAKO SPÓJNY PRODUKT TURYSTYCZNY „MIĘDZY BRĄ A WDĄ” I OTOCZENIE PRZYJAZNE DLA ŻYCIA I 
AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW   

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR Zrównoważone wykorzystanie atutów środowiska  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska 

Znak sprawy 
 
  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy 
 
  

Tytuł wniosku 
 
  

Data i godzina przyjęcia wniosku 
 
  

CZĘŚĆ A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
Możliwa 
liczba 
punktów 

Definicja kryterium 
Przyznana 
ocena 

1 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania  
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca występuje o dofinansowanie w kwocie mniejszej od limitu 
obowiązującego dla danego przedsięwzięcia. 
0 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest większa niż 200 tys. zł; 
1 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w zakresie od 100 do 200 tys. zł; 
2 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 100 tys. zł; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku.  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 

Poziom wkładu własnego 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na poziomie wyższym od 
wymaganego minimum. 
W przypadku operacji dla których minimalny poziom wkładu własnego wynosi 50%: 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 55 a 50 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 55 % kosztów kwalifikowalnych. 
W przypadku operacji dla których minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%: 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 20 a 15 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 20 % kosztów kwalifikowalnych. 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku.  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Innowacyjność operacji  
(max. 2 pkt) 

(0/0,5/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, które mają charakter innowacyjny w skali całego obszaru LSR. 
0 pkt - Operacja nie przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na obszarze 
realizacji LSR; 
0,5 pkt – Część zakresu rzeczowo-finansowego operacji przyczyni się do powstania 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; 
1 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
2 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

 



Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Doradztwo LGR  
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców, którzy uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach w siedzibie LGR w okresie 
trwania naboru. 
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
Weryfikowane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez LGR. 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Wykonalność operacji 
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje operacje, w pełni przygotowane do rozpoczęcia realizacji. Do wniosku załączono wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia/zgłoszenia (prawomocne) oraz  kosztorys inwestorski (jeżeli wymaga tego zakres 
operacji) i/lub minimum dwie oferty dla każdej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. 
0 pkt - Operacja nie spełnia kryterium; 
1 pkt - Operacja spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

 Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 

Liczebność grupy docelowej 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje adresowane do większej grupy odbiorców 
0 pkt - Operacja zakłada do 3 tys. odbiorców; 
1 pkt - Operacja zakłada powyżej 3 tys. odbiorców; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Wpływ operacji na 
przywracanie potencjału 
produkcyjnego sektora 
akwakultury 

(0/2) 

Kryterium premiuje operacje mające na celu przywracanie potencjału produkcyjnego sektora akwakultury, w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 
0 pkt – Operacja nie dotyczy przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora akwakultury; 
2 pkt – Operacja zakłada przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora akwakultury, a znamiona klęski żywiołowej 
zostały potwierdzone właściwą decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 

Obszar 
realizacji/oddziaływania 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, które są realizowane na całym obszarze LSR lub oddziałuje na cały obszar realizacji 
LSR. 
0 pkt - Operacja nie jest realizowana na całym obszarze LSR/nie oddziałuje na cały obszar LSR; 
1 pkt - Operacja jest realizowana na całym obszarze LSR/ oddziałuje na cały obszar LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

 

Uzasadnienie przyznanej oceny: 



 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Racjonalność budżetu operacji  
(max. 1 pkt) (0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres rzeczowo-finansowy został przygotowany w sposób racjonalny. 
0 pkt - Wnioskodawca nie uzasadnił lub niewystarczająco uzasadnił konieczności poniesienia poszczególnych 
wydatków zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie; 
1 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wszystkich wydatków ponoszonych w ramach operacji oraz wiarygodnie 
udokumentował ich wysokość; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

 
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B. WYNIK WERYFIKACJ 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 
  
 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW (30%) 4 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 12 

Imię i nazwisko członka Komitetu 
  
 
 

Data wypełnienia karty 
  
 
 

Podpis członka Komitetu 
  
 



 

 

   



Załącznik nr 8. Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 2.3.1 Promowanie 

kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego 
 

KARTA OCENY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU 

CEL OGÓLNY LSR 
REGION JAKO SPÓJNY PRODUKT TURYSTYCZNY „MIĘDZY BRĄ A WDĄ” I OTOCZENIE PRZYJAZNE DLA ŻYCIA I 
AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW    

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR Większa rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze rybackim  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego 

Znak sprawy 
 
  

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy 
 
  

Tytuł wniosku 
 
  

Data i godzina przyjęcia wniosku 
 
  

CZĘŚĆ A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
Możliwa 
liczba 
punktów 

Definicja kryterium 
Przyznana 
ocena 

1 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania  
(max. 2 pkt) 

(0/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca występuje o dofinansowanie w kwocie mniejszej od limitu 
obowiązującego dla danego przedsięwzięcia. 
0 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest większa niż 200 tys. zł; 
1 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania zawiera się w zakresie od 100 do 200 tys. zł; 
2 pkt - Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza niż 100 tys. zł; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

Poziom wkładu własnego 
Wnioskodawcy  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których Wnioskodawca zadeklarował wkład własny na poziomie wyższym od 
wymaganego minimum. 
W przypadku operacji dla których minimalny poziom wkładu własnego wynosi 50%: 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 55 a 50 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 55 % kosztów kwalifikowalnych. 
W przypadku operacji dla których minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%: 
0 pkt - Poziom wkładu własnego wynosi pomiędzy 20 a 15 % kosztów kwalifikowalnych; 
1 pkt - Poziom wkładu własnego  jest wyższy niż 20 % kosztów kwalifikowalnych. 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku.. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Innowacyjność operacji 
(max. 2 pkt) 

(0/0,5/1/2) 

Kryterium premiuje operacje, które mają charakter innowacyjny w skali całego obszaru LSR. 
0 pkt - Operacja nie przyczyni się do powstania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 
organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów na obszarze 
realizacji LSR; 
0,5 pkt – Część zakresu rzeczowo-finansowego operacji przyczyni się do powstania 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; 
1 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
2 pkt - Operacja przyczyni się do powstania 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; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 



 
 
 
 
 
 
 

4 

Doradztwo LGR  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje Wnioskodawców, którzy uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach w siedzibie LGR w 
okresie trwania naboru. 
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa w siedzibie LGR w okresie trwania naboru; 
Weryfikowane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez LGR. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Wykonalność operacji 
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, w pełni przygotowane do rozpoczęcia realizacji. Do wniosku załączono wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia/zgłoszenia (prawomocne) oraz  kosztorys inwestorski (jeżeli wymaga tego zakres 
operacji) i/lub minimum dwie oferty dla każdej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. 
0 pkt - Operacja nie spełnia kryterium; 
1 pkt - Operacja spełnia kryterium; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  
Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Liczebność grupy docelowej 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje adresowane do większej grupy odbiorców 
0 pkt - Operacja zakłada do 3 tys. odbiorców; 
1 pkt - Operacja zakłada powyżej 3 tys. odbiorców; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Obszar 
realizacji/oddziaływania 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, które są realizowane na całym obszarze LSR lub oddziałuje na cały obszar realizacji 
LSR. 
0 pkt - Operacja nie jest realizowana na całym obszarze LSR/nie oddziałuje na cały obszar LSR; 
1 pkt - Operacja jest realizowana na całym obszarze LSR/ oddziałuje na cały obszar LSR; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Racjonalność budżetu 
operacji  
(max. 1 pkt) 

(0/1) 

Kryterium premiuje operacje, których zakres rzeczowo-finansowy został przygotowany w sposób racjonalny. 
0 pkt - Wnioskodawca nie uzasadnił lub niewystarczająco uzasadnił konieczności poniesienia poszczególnych 
wydatków zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie; 
1 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wszystkich wydatków ponoszonych w ramach operacji oraz wiarygodnie 
udokumentował ich wysokość; 
Weryfikowane na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku. 

  

Uzasadnienie przyznanej oceny: 
 
 



 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B. WYNIK WERYFIKACJ 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 
  
 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW (30%) 3 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 10 

Imię i nazwisko członka Komitetu 
  
 
 

Data wypełnienia karty 
  
 
 

Podpis członka Komitetu 
  
 
 

 




