9. KRYTERIA DO OCENY OPERACJI:
OPERACJA 1
- wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Kryterium

Opis

wyboru operacji

kryterium

1. Doświadczenie

Punktacja

Źródło weryfikacji
spełnienia kryterium

Oceniane będzie doświadczenie

Liczba zrealizowanych

Dokumenty potwierdzające

wnioskodawcy

wnioskodawcy w realizacji projektów

projektów w ostatnich

zakooczenie realizacji projektu

w realizacji

z udziałem finansowania zewnętrznego,

5 latach:

lub jego etapu (m.in.: wniosek o

projektów

w tym Unii Europejskiej.

-

nie mniej niż 2 - 2 pkt

płatnośd, decyzja właściwych

-

1 - 1 pkt

finansowanych
ze źródeł

instytucji o zatwierdzeniu
płatności, wyciąg z banku

zewnętrznych

- brak zrealizowanych

potwierdzający dokonanie

w ostatnich

projektów - 0 pkt

płatności, sprawozdanie z

5 latach.
2. Zgodnośd
z preferowany-

realizacji projektu)
Premiowane będą operacje,
wpisujące się w kategorie

Planowana operacja

Wniosek

mieści się w:

o dofinansowanie.

mi kategoriami

operacji wskazanych przez

- co najmniej 3 z preferowanych

operacji.

mieszkaoców obszaru jako

kategorii operacji - 15 pkt,

preferowane:

- w dwóch spośród

- zwiększenie dostępu do Internetu,

preferowanych kategorii

- poprawa infrastruktury gminnej, w tym:

operacji - 10 pkt,

chodniki, parkingi, dojazdy, tereny
zielone, inna infrastruktura komunalna,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży,
- rozwój turystyki i rekreacji, w tym
przystanie, punkty widokowe,

- w jednej spośród
preferowanych kategorii
operacji - 5 pkt,
- nie mieści się w żadnej
z preferowanych

- promocja terenu LGR.

kategorii operacji - 0 pkt.

3. Profil działalności

Premiowani będą wnioskodawcy

- Wnioskodawca

wnioskodawcy.

prowadzący działalnośd rybacką

prowadzi działalnośd

na obszarze LGR

rybacką - 2 pkt,
- wnioskodawca nie
prowadzi działalności
rybackiej - 0 pkt.

4. Wpływ realizacji

Preferowane będą operacje,

Wnioskowana operacja

operacji na

których realizacja przyczyni się

przyczyni się do realizacji:

osiągnięcie

do osiągnięcia więcej niż 1 celu

- min. 3 celów szczegółowych

celów szczegó-

szczegółowego określonego

LSROR - 8 pkt,

łowych LSROR.

w LSROR.

- 2 celów szczegółowych

Dokumenty potwierdzające
prowadzenie działalności rybackiej
(m.in.: pozwolenie wodno prawne
uprawnionego do rybactwa, wypis
z ewidencji gruntów dotyczący
powierzchni pod stawami rybnymi
nie mniejszej niż 1 ha, posiadanie
numeru identyfikacji weterynaryjnej
w sektorze akwakultury)
Wniosek
o dofinansowanie.

LSROR - 5 pkt
5.Siedziba lub adres
zamieszkania i miejsce
działania wnioskodawcy

Intencją wnioskodawcy jest wspieranie
lokalnych podmiotów, dlatego też
preferowane będą operacje realizowane
przez wnioskodawców mających
siedzibę lub adres zamieszkania na
obszarze działania LGR i jednocześnie
koncentrujących tam swoją działalnośd.

- siedziba lub adres zamieszkania i
działalnośd na terenie obszaru
objętego LSROR – 2 pkt.
- siedziba lub adres zamieszkania
poza obszarem objętym LSROR, ale
działalnośd skoncentrowana na
obszarze LGR - 1 pkt.
- siedziba lub adres zamieszkania
i miejsce dotychczasowego
działania poza obszarem objętym
LSROR –0 pkt.

wypis z KRS, wpis do ewidencji
działalności gospodarczej,
dokument potwierdzający adres
zamieszkania

6. Członkostwo

Premiowane będą operacje zgłaszane

- Wnioskodawca

wnioskodawcy

przez członków LGR mających

członkiem

w LGR.

uregulowane składki członkowskie.

uregulowane

LGR

jest

Dokumentacja LGR; dane

ma

wnioskodawcy we wniosku

i

składki

o dofinansowanie.

członkowskie - 2 pkt,

wnioskodawca nie jest
członkiem
LGR
lub
nie
posiada uregulowanych składek
członkowskich - 0 pkt.
-

7. Geograficzny

Oceniany jest zasięg oddziaływa nia

Korzyści lub oddziaływanie

Wniosek
o dofinansowanie.

zakres korzyści

operacji oraz powszechnośd

operacji dotyczy:

z operacji.

pożytków z jej realizacji. Preferowane

-

są te operacje, które swoim zasięgiem

3 gmin - 5 pkt,

obejmują jak największy obszar LSROR.

-

obszaru większego niż teren
obszaru 1-3 gmin - 3 pkt,

- jednej miejscowości - 1 pkt.
8. Innowacyjny

Oceniane będzie nowatorstwo

W projekcie:

charakter

w odniesieniu do działalności

-

operacji.

rybackiej na obszarze LGR.

cje - 2 pkt,

Może to oznaczad zastosowanie

- nie przewiduje się innow-

pomysłów i rozwiązao znanych

acji - 0 pkt.

przewiduje się innowa-

Wniosek
o dofinansowanie.

i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter
innowacji na terenie LGR.
9. Wpływ realizacji

Z uwagi na stosunkowo wysoki

Liczba planowanych miejsc

Wniosek

operacji

poziom bezrobocia na obszarze

pracy w przeliczeniu na pełne

o dofinansowanie.

na tworzenie

objętym LSROR, oceniana będzie

etaty średnioroczne:

miejsc pracy.

korzyśd społeczna operacji pod

-

powyżej 3 - 10 pkt,

kątem tworzenia nowych miejsc

-

od 2 do 3 - 8 pkt,

pracy. Preferowane będą operacje
wskazujące na utworzenie jak
największej liczby nowych miejsc

- 1 - 4 pkt,
- żadnych miejsc pracy - 0 pkt

pracy.
Maksymalnie 48 pkt

OPERACJA 2
- restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej
oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Kryterium

Opis

wyboru operacji

kryterium

Punktacja

Źródło weryfikacji
spełnienia kryterium

Preferowane będą operacje, które

- Operacja dotyczy rodzajów

Wniosek

operacji na poprawę

pozytywnie wpłyną na rozwój

działalności mających znaczenie

o dofinansowanie.

warunków

lub ograniczenie zaniku sektora

dla poprawy warunków

prowadzenia

rybackiego na obszarze objętym

prowadzenia rybactwa

rybactwa

LSROR. Szczególnie premiowane

i dywersyfikacji dochodów

i dywersyfikację

będą operacje polegające na

podmiotów działających w

dochodów

poprawie warunków prowadzenia

sektorze rybactwa - 15 pkt,

podmiotów

działalności rybackiej.

- operacja nie dotyczy

działających

Premiowane będą także operacje

rodzajów działalności

w sektorze

umożliwiające dywersyfikację

mających duże znaczenie dla

rybactwa.

dochodów osób prowadzących

poprawy warunków prowadzenia

działalnośd rybacką (zwłaszcza

rybactwa i dywersyfikacji

w zakresie obsługi turystyki

dochodów podmiotów

i rekreacji), a także operacje

działających w sektorze

związane z wykorzystaniem

rybactwa - 0 pkt.

1. Wpływ realizacji

i pielęgnowaniem tradycji
rybactwa na terenie LGR.

Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom

Liczba planowanych

Wniosek

operacji

bezrobocia na obszarze objętym LSROR,

miejsc pracy w przelicze-

o dofinansowanie.

na tworzenie

oceniana będzie korzyśd społeczna

niu na pełne etaty

miejsc pracy.

operacji pod kątem tworzenia

średnioroczne:

nowych miejsc pracy. Preferowa ne będą

- powyżej 3 - 10 pkt,

operacje wskazujące na utworzenie jak

- od 2 do 3 - 8 pkt,

2. Wpływ realizacji

największej liczby nowych miejsc pracy.

- 1 - 4 pkt,
- żadnych miejsc
pracy - 0 pkt.

Preferowane będą operacje, których

Wnioskowana operacja

Wniosek

operacji

realizacja przyczyni się do osiągnięcia

przyczyni się do realizacji:

o dofinansowanie.

na osiągnięcie

więcej niż 1 celu szczegółowego

-

celów szczegó-

określonego w LSROR.

LSROR - 8 pkt,

3. Wpływ realizacji

łowych LSROR.

-

min. 3 celów szczegółowych
min. 2 celów szczegółowych

LSROR - 5 pkt.

4. Doświadczenie

Oceniane będzie doświadczenie

Liczba zrealizowanych

Dokumenty potwierdzające

wnioskodawcy

wnioskodawcy w realizacji

projektów w ostatnich

zakooczenie realizacji projektu

w realizacji

projektów z udziałem finansowania

5 latach:

lub jego etapu

projektów

zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej.

-

nie mniej niż 2 - 2 pkt

(m.in.: wniosek o płatnośd,

-

1 - 1 pkt

finansowanych

decyzja właściwych instytucji o

ze źródeł

zatwierdzeniu płatności, wyciąg z

zewnętrznych

- brak zrealizowanych

banku potwierdzający dokonanie

w ostatnich

projektów - 0 pkt

płatności, sprawozdanie z

5 latach.

realizacji projektu)

5. Oddziaływanie

Preferowane będą operację, w których

Planowany jest wpływ

Załączniki do wniosku

operacji na

planuje się poprawę stanu środowiska

na środowisko naturalne:

(wyniki ekspertyz,

środowisko

naturalnego lub brak negatywnego

-

pozytywny - 5 pkt,

konsultacji).

naturalne.

wpływu. Niezbędne będzie

-

neutralny - 3 pkt,

-

negatywny - 0 pkt.

przedstawienie weryfikowalnych opinii
i ekspertyz.

6. Innowacyjny

Oceniane będzie nowatorstwo

W projekcie:

charakter

w odniesieniu do działalności

Wniosek

-

operacji.

rybackiej na obszarze LGR.

innowacje - 2 pkt,

Może to oznaczad zastosowanie

-

pomysłów i rozwiązao znanych

innowacji - 0 pkt.

o dofinansowanie.

przewiduje się
nie przewiduje się

i stosowanych na innych obszarach,
jednak mających charakter
innowacji na terenie LGR.

Premiowane będą operacje

- Wnioskodawca

wnioskodawcy

zgłaszane przez członków LGR

członkiem

w LGR.

mających uregulowane składki

uregulowane

członkowskie.

członkowskie - 2 pkt,

7. Członkostwo

LGR

i

jest

Dokumentacja LGR;

ma

dane wnioskodawcy

składki

o dofinansowanie.

- wnioskodawca

nie

jest

członkiem

lub

nie

LGR

posiada

we wniosku

uregulowanych

składek członkowskich - 0 pkt.
Oceniany jest zasięg oddziaływa nia

Korzyści lub oddziaływanie

Wniosek

zakres korzyści

operacji oraz powszechnośd

operacji dotyczy:

o dofinansowanie.

z operacji.

pożytków z jej realizacji. Preferowane

-

są te operacje, które swoim zasięgiem

3 gmin - 5 pkt,

obejmują jak największy obszar LGR

-

obszaru 1-3 gmin - 3 pkt,

-

jednej miejscowości - 1 pkt.

8. Geograficzny

9. Siedziba lub adres

Intencją wnioskodawcy jest wspieranie

zamieszkania i

lokalnych podmiotów, dlatego też

miejsce działania

preferowane będą operacje realizowane

wnioskodawcy

przez wnioskodawców mających
siedzibę lub adres zamieszkania na
obszarze działania LGR i jednocześnie
koncentrujących tam swoją działalnośd.

obszaru większego niż teren

- siedziba lub adres zamieszkania i
działalnośd na terenie obszaru
objętego LSROR – 2 pkt.
- siedziba lub adres zamieszkania
poza obszarem objętym LSROR, ale
działalnośd skoncentrowana na
obszarze LGR - 1 pkt.
- siedziba lub adres
zamieszkania i miejsce
dotychczasowego działania poza
obszarem objętym LSROR –0
pkt.
Maksymalnie 51 pkt

wypis z KRS, wpis do ewidencji
działalności gospodarczej,
dokument potwierdzający adres
zamieszkania

OPERACJA 3
- podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

wyboru operacji
1. Doświadczenie

Źródło weryfikacji
spełnienia kryterium

Oceniane będzie doświadczenie

Liczba zrealizowanych

Dokumenty

wnioskodawcy

wnioskodawcy w realizacji

projektów w ostatnich

potwierdzające

w realizacji

projektów z udziałem finansowania

5 latach:

zakooczenie realizacji

projektów

zewnętrznego,

-

nie mniej niż 2 - 2 pkt

projektu lub jego etapu

finansowanych

w tym Unii Europejskiej.

-

1 - 1 pkt

ze źródeł

(m.in.: wniosek o
płatnośd, decyzja

zewnętrznych

- brak zrealizowanych

właściwych instytucji o

w ostatnich

projektów - 0 pkt

zatwierdzeniu płatności,

5 latach.

wyciąg z banku
potwierdzający dokonanie
płatności, sprawozdanie z

Premiowane będą operacje, wpisujące się w

Planowana operacja jest:

z preferowany-

kategorie operacji wskazane przez

-

mi kategoriami

mieszkaoców obszaru jako preferowane:

spośród preferowanych

operacji.

- tworzenie i rozwój alternatywnych

kategorii operacji - 10 pkt,

2. Zgodnośd

systemów sprzedaży bezpośredniej

-

produktów rybactwa lub ich promocja,

wanych kategorią operacji- 5 pkt,

- rozwój usług dotyczących wyżywienia,

3. Wpływ realizacji

zbieżna z co najmniej 2

-

rozbieżna tematycznie

z preferowanymi kate-

detalicznego lub opieki zdrowotnej.

goriami operacji - 0 pkt.

Z uwagi na stosunkowo wysoki

Liczba planowanych miejsc

operacji

poziom bezrobocia na obszarze

pracy w przeli0czeniu na pełne

na tworzenie

objętym LSROR, oceniana będzie

etaty średnioroczne:

miejsc pracy.

korzyśd społeczna operacji pod

-

powyżej 3 - 10 pkt,

kątem tworzenia nowych miejsc

-

od 2 do 3 - 8 pkt,

wskazujące na utworzenie jak
największej liczby nowych miejsc

4. Wpływ realizacji

o dofinansowanie.

zbieżna z 1 spośród prefero-

sportu, rozrywki i rekreacji, handlu

pracy. Preferowane będą operacje

realizacji projektu)
Wniosek

-

1 - 4 pkt,

-

żadnych miejsc

pracy.

pracy - 0 pkt

Preferowane będą operacje,

Wnioskowana operacja

operacji na

których realizacja przyczyni się

przyczyni się do realizacji:

osiągnięcie

do osiągnięcia więcej niż 1 celu

-

celów szczegó-

szczegółowego określonego

szczegółowych LSROR - 8 pkt,

łowych LSROR.

w LSROR.

-

Wniosek
o dofinansowanie.

Wniosek
o dofinansowanie.

nie mniej niż 3 celów
2 celów szczegółowych

LSROR - 5 pkt.
Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji

Korzyści lub oddziaływanie

Wniosek

zakres korzyści

oraz powszechnośd pożytków z jej realizacji.

operacji dotyczy:

o dofinansowanie.

z operacji.

Preferowane są te operacje, które

-

swoim zasięgiem obejmują jak

3 gmin - 5 pkt,

największy obszar LGR

-

5. Geograficzny

obszaru większego niż teren
obszaru 1-3 gmin - 3 pkt,

- jednej miejscowości - 1 pkt.

6. Siedziba lub

Intencją wnioskodawcy jest wspieranie

- siedziba lub adres zamieszkania i

adres

lokalnych podmiotów, dlatego też

zamieszkania i

preferowane będą operacje realizowane

działalnośd na terenie obszaru

miejsce

przez wnioskodawców mających siedzibę

działania

lub adres zamieszkania na obszarze działania

obszarem objętym LSROR, ale

wnioskodawcy

LGR i jednocześnie koncentrujących tam

działalnośd skoncentrowana na

swoją działalnośd.

obszarze LGR - 1 pkt.

objętego LSROR – 2 pkt.
- siedziba lub adres zamieszkania poza

wypis z KRS, wpis do
ewidencji działalności
gospodarczej, dokument
potwierdzający adres
zamieszkania

- siedziba lub adres zamieszkania i
miejsce dotychczasowego działania
poza obszarem objętym LSROR –0
pkt.
7. Innowacyjny

Oceniane będzie nowatorstwo

charakter

w odniesieniu do obszaru LGR.

operacji.

Może to oznaczad zastosowanie

W projekcie:

o dofinansowanie.
-

przewiduje się innowacje - 2 pkt,

-

nie przewiduje się innowacji - 0 pkt.

Preferowane będą operacje

-

Projekt realizowany

sektorowych

realizowane w partnerstwie

w partnerstwie - 3 pkt,

w realizacji

sektorowymz podmiotami z terenu LGR

-

projektu.

Na etapie składania wniosku Wniosko -

pomysłów i rozwiązao znanych

Wniosek

i na innych obszarach, jednak
mających charakter innowacji na
terenie LGR. Zaliczyd tu należy np.:
nowatorski sposób wykorzystania
zasobów lokalnych, rozwój
nowych rodzajów produkcji lub
usług, zaspokojenie potrzeb, które
były pomijane w dotychczasowych
działaniach, rozwój nowych
funkcji obszaru, nowy sposób
angażowania społeczności
lokalnej w rozwój itp.
8. Udział partnerów

Umowa partnerska
lub porozumienie
między partnerami.

projekt realizowany

bez udziału partnerów - 0 pkt.

dawcę i jego partnerów musi wiązad
umowa lub porozumienie
jednoznacznie określające reguły
partnerstwa oraz zawierające
zadania i obowiązki partnerów
w związku z realizacją operacji,
przy czym odpowiedzialnośd
za całośd projektu i jego rozliczanie
spoczywa na wnioskodawcy.
Premiowane będą operacje

-

wnioskodawcy

zgłaszane przez członków LGR

LGR i ma uregulowane

w LGR.

mających uregulowane składki

składki członkowskie - 2 pkt,

członkowskie.

-

9. Członkostwo

Wnioskodawca jest członkiem

Dokumentacja LGR;
dane wnioskodawcy
we wniosku
o dofinansowanie.

wnioskodawca nie jest członkiem

LGR lub nie posiada
uregulowanych składek
członkowskich - 0 pkt.
10. Profil działalności
wnioskodawcy.

Premiowani będą wnioskodawcy

- Wnioskodawca

prowadzący działalnośd

prowadzi działalnośd

rybacką na obszarze LGR

rybacką - 2 pkt,
-

wnioskodawca nie

prowadzi działalności
rybackiej - 0 pkt.

Maksymalnie 46 pkt

Dokumenty potwierdzające
prowadzenie działalności
rybackiej (m.in.: pozwolenie
wodno prawne
uprawnionego do rybactwa,
wypis z ewidencji gruntów
dotyczący powierzchni pod
stawami rybnymi nie
mniejszej niż 1 ha,
posiadanie numeru
identyfikacji weterynaryjnej
w sektorze akwakultury)

OPERACJA 4
- ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

wyboru operacji

Źródło weryfikacji
spełnienia kryterium

1. Oddziaływanie

Preferowane będą operację, w których

Planowany jest wpływ na

Załączniki do

operacji na

planuje się poprawę stanu środowiska

środowisko naturalne:

wniosku (wyniki

środowisko

naturalnego lub brak negatywnego

-

pozytywny - 5 pkt,

ekspertyz,

naturalne.

wpływu. Niezbędne będzie przedstawienie

-

neutralny - 3 pkt,

-

negatywny - 0 pkt.

weryfikowalnych opinii i ekspertyz.

Premiowane będą operacje, wpisujące się

Operacja jest zbieżna z:

z preferowany-

w kategorie operacji wskazane przez

-

mi kategoria-

mieszkaoców obszaru jako preferowane:

kategorii operacji - 10 pkt,

mi operacji.

- rekultywacja i utrzymanie zbiorników

-

2. Zgodnośd

wodnych,
- ochrona przeciwpowodziowa i melioracje,
- budowa, odbudowa lub zabezpieczenie
szlaków wodnych,

najmniej 2 z preferowanych

konsultacji).

Wniosek
o dofinansowanie.

co najmniej 1 z preferowanych

kategorii operacji - 5 pkt,
-

operacja nie mieści się

w żadnej z preferowanych
kategorii operacji - 0 pkt.

- renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie
kąpielisk,
- zachowanie różnorodności biologicznej
i gatunków chronionych (w tym operacje
przyczyniające się do poprawy
świadomości mieszkaoców, co do
potencjału obszaru w zakresie gospodarki
rybackiej i jej znaczenia dla
ochrony środowiska),
- renowacja i oznakowanie kąpielisk,
- usuwanie szkód powstałych w wyniku
klęsk żywiołowych w wodach
śródlądowych.

3. Wpływ

Preferowane będą operacje, których

Wnioskowana operacja

realizacji

realizacja przyczyni się do osiągnięcia

przyczyni się do realizacji:

operacji na

więcej niż 1 celu szczegółowego określonego

-

osiągnięcie

w LSROR.

szczegółowych LSROR - 8 pkt,

minimum 3 celów

celów szcze-

-

gółowych

LSROR - 5 pkt.

LSROR.

2 celów szczegółowych

Wniosek
o dofinansowanie.

Preferowane będą operacje realizowane

-

partnerów

w partnerstwie sektorowym z podmiotami

w partnerstwie trójsekto-

porozumienie między

sektorowych

z terenu LGR.

rowym - 10 pkt,

partnerami.

w realizacji

Na etapie składania wniosku wnioskodawcę i jego

-

projektu.

partnerów musi wiązad umowa lub porozumienie

w partnerstwie - 5 pkt,

jednoznacznie określające reguły partnerstwa oraz

-

4. Udział

zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku
z realizacją operacji, przy czym odpowiedzialnośd za

Projekt realizowany

Umowa partnerska lub

projekt realizowany

projekt realizowany

bez udziału partnerów
- 0 pkt.

całośd projektu i jego rozliczanie spoczywa
na wnioskodawcy.

5. Innowacyjny

Oceniane będzie nowatorstwo w odniesieniu do

W projekcie:

Wniosek

charakter

obszaru LGR. Może to oznaczad zastosowanie

-

o dofinansowanie.

operacji.

pomysłów i rozwiązao znanych i stosowanych na

- 2 pkt,

innych obszarach, jednak mających charakter

-

innowacji na terenie LGR. Zaliczyd tu należy np.:

innowacji - 0 pkt.

przewiduje się innowacje
nie przewiduje się

nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych,
rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług,
zaspokojenie potrzeb, które były pomijane
w dotychczasowych działaniach, rozwój nowych
funkcji obszaru, nowy sposób angażowania
społeczności lokalnej w rozwój, itp.

6. Doświadczenie

Oceniane będzie doświadczenie

Liczba zrealizowanych

Dokumenty

wnioskodawcy

wnioskodawcy w realizacji

projektów w ostatnich

potwierdzające

w realizacji

projektów z udziałem finansowania

5 latach:

zakooczenie realizacji

projektów

zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej.

-

nie mniej niż 2 - 2 pkt

projektu lub jego etapu

-

1 - 1 pkt

finansowanych
ze źródeł

(m.in.: wniosek o
płatnośd, decyzja

zewnętrznych

- brak zrealizowanych

właściwych instytucji o

w ostatnich

projektów - 0 pkt

zatwierdzeniu płatności,

5 latach.

wyciąg z banku
potwierdzający
dokonanie płatności,
sprawozdanie z
realizacji projektu)

7.Siedziba lub

Intencją wnioskodawcy jest wspieranie lokalnych

- siedziba lub adres zamieszkania i

wypis z KRS, wpis do

adres

podmiotów, dlatego też preferowane będą operacje

działalnośd na terenie obszaru

ewidencji działalności

zamieszkania i

realizowane przez wnioskodawców mających siedzibę

objętego LSROR – 2 pkt.

gospodarczej,

miejsce

lub adres zamieszkania na obszarze działania LGR i

- siedziba lub adres zamieszkania

dokument

działania

jednocześnie koncentrujących tam swoją działalnośd.

poza obszarem objętym LSROR, ale

potwierdzający adres

działalnośd skoncentrowana na

zamieszkania

wnioskodawcy

obszarze LGR - 1 pkt.
- siedziba lub adres zamieszkania i
miejsce dotychczasowego działania
poza obszarem objętym LSROR –0
pkt.
8. Geograficzny

Oceniany jest zasięg oddziaływania

Korzyści lub oddziaływanie

Wniosek

zakres korzyści

operacji oraz powszechnośd pożytków

operacji dotyczy:

o dofinansowanie.

z operacji.

z jej realizacji. Preferowane są te operacje,

-

które swoim zasięgiem obejmują jak

teren 3 gmin - 5 pkt,

największy obszar LGR

-

obszaru 1-3 gmin - 3 pkt,

-

jednej miejscowości - 1 pkt.

obszaru większego niż

Premiowane będą operacje zgłaszane

-

wniosko-

przez członków LGR mających uregulo-

LGR i ma uregulowane

LGR; dane

dawcy w LGR.

wane składki członkowskie.

składki członkowskie - 2 pkt,

wnioskodawcy

-

we wniosku

9. Członkostwo

Wnioskodawca jest członkiem

wnioskodawca nie jest

członkiem LGR lub nie posia da

dokumentacja

o dofinansowanie.

uregulowanych składek
członkowskich - 0 pkt.
Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom bezrobocia na

Liczba planowanych miejsc

Wniosek

operacji

obszarze objętym LSROR, oceniana będzie

pracy w przeliczeniu na pełne

o dofinansowanie.

na tworzenie

korzyśd społeczna operacji pod

etaty średnioroczne:

miejsc pracy.

kątem tworzenia nowych miejsc

-

powyżej 3 - 10 pkt,

pracy. Preferowane będą operacje

-

od 2 do 3 - 8 pkt,

10. Wpływ realizacji

wskazujące na utworzenie jak
największej liczby nowych miejsc
pracy.

-

1 - 4 pkt,

-

żadnych miejsc

pracy - 0 pkt

11. Profil działalności
wnioskodawcy.

Premiowani będą wnioskodawcy

- Wnioskodawca

prowadzący działalnośd

prowadzi działalnośd

rybacką na obszarze LGR

rybacką - 2 pkt,
- wnioskodawca nie
prowadzi działalności
rybackiej - 0 pkt.

Maksymalnie 58 pkt

Dokumenty
potwierdzające
prowadzenie
działalności rybackiej
(m.in.: pozwolenie
wodno prawne
uprawnionego do
rybactwa, wypis z
ewidencji gruntów
dotyczący powierzchni
pod stawami rybnymi
nie mniejszej niż 1 ha,
posiadanie numeru
identyfikacji
weterynaryjnej w
sektorze akwakultury)

