
Kryteria oceny operacji 

Łowickiej Grupy Rybackiej 

 

1. Lokalne kryteria przyjęte do działania I „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania 
atrakcyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa ” 

Lp. 

 
Kryterium Opis 

1. 

Innowacyjność operacji 

a) Planowana operacja ma charakter 
innowacyjny –  max 5 pkt 

b) brak innowacyjności – 0 pkt 

 

dodatkowe punkty za powiązanie 
innowacyjności z sektorem rybactwa 

e) operacja ma charakter 
innowacyjny związany z sektorem 
rybactwa – max 5 pkt  

 

Ocenie podlega rodzaj planowanej operacji. Jeśli ma 
ona charakter innowacyjny, a dane przedsięwzięcie 
wcześniej nie było prowadzone ( występowało) na 
danym obszarze jest premiowane punktami. ŁGR 
chce zachęcać wnioskodawców do podejmowania 
nowych działań w gminach. Uznajemy operację za 
innowacyjną jeśli nie było działalności o takim 
charakterze na danym terenie. Dla przykładu: 
- nowy rodzaj produkcji lub usługi, który dotychczas 
nie występował na danym obszarze, 
- nowy rodzaj podejścia do wykorzystania lokalnych 
zasobów, 
- nowy rodzaj promocji i zdobywania klientów, 
- nowy sposób zarządzania lub angażowania lokalnej 
społeczności 
Operacje o charakterze innowacyjnym powinny 
wiązać się z następującymi dziedzinami 
działalności: 
- informatyzacja, 
- transport i komunikacja, 
 - turystyka, 
 - kultury, sportu i rekreacji,  
- ochrona dziedzictwa kulturowego, 
- edukacja, 
-  wyrównywanie szans i integracja społeczna, 
- marketing terytorialny,  
- rozwoju przedsiębiorczości i dywersyfikacja 
działalności gospodarczej  
- aktywizacja zawodowa i działanie przeciw 
bezrobociu,  
- ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, 
- rewitalizacja przestrzeni publicznej, 
-  rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
 

 



Spodziewany efekt realizacji: 

Pojawią się nowe przedsięwzięcia co wpłynie na 
wzrost aktywności mieszkańców i przyczyni się do 
poprawy jakości życia, a część z nich wpłynie 
pozytywnie na zmiany w sektorze rybactwa 

2. 

Kategoria wnioskodawcy 

a) wnioskodawcą jest  podmiot 
należący do grup, o których mowa w 
§ 2ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 
września 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim 
powinna 

odpowiadać lokalna strategia 
rozwoju obszarów rybackich, 
kryteriów wyboru lokalnej grupy 
rybackiej do realizacji tej strategii 
oraz wymagań, jakim powinna 
odpowiadać umowa dotycząca 
warunków i sposobu realizacji tej 
strategii w ramach programu 
operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007—2013” –5 pkt 

b) wnioskodawca nie jest związany z 
sektorem rybactwa zgodnie z w/w 
rozporządzeniem– 0 pkt 

Preferowani będą wnioskodawcy z sektora 
opisanego w rozporządzeniu 

3. 

Wpływ operacji na osiągnięcie 
celów szczegółowych określonych 
w LSROR 

- osiągnięcie więcej niż jednego celu 
– max do 10 pkt 

- osiągnięcie jednego celu – 5 pkt 

Preferowane będą operacje które wpłyną na 
realizację LSROR 

4. 

Podniesienie walorów związanych 
z sektorem rybactwa na obszarze  

działania ŁGR  
a) operacje których realizacja 
związana jest bezpośrednio                        
z sektorem rybactwa – 20 pkt 

 

Preferowane będą operacje które przyczynią się do 
poprawienia atrakcyjności obszaru, a będą bazowały 
na potencjale sektora rybackiego. 



b) operacje nie związane z sektorem 
rybactwa, ale przyczynią się do 
podniesienia walorów sektora 
rybactwa – 10 pkt 

c) operacje nie związane z sektorem 
rybactwa – 0 pkt 

Spodziewany efekt realizacji 

Pojawi się więcej przedsięwzięć, które będą 
wykorzystywały zasoby obszaru związane z 
sektorem rybactwa i przyczynią się do podniesienia 
wartości dodanej produktów rybołówstwa. 

5. 

Wykorzystanie zasobów lokalnych 

 

a)Jeden zasób lokalny – 5 pkt. 

b)dwa i więcej zasobów lokalnych – 

od 6 do 10 pkt. 

dodatkowe  punkty można uzyskać 

za 

- wykorzystanie lokalnych zasobów 
sektora rybackiego – 5 pkt. 

Preferowane będą operacje, które przyczynią się do 
podniesienia walorów obszaru poprzez 
wykorzystanie zasobów lokalnych, a szczególnie 
tych z sektora rybactwa. 

Spodziewany efekt realizacji 

Znanych i wykorzystanych będzie więcej zasobów 
lokalnych, w tym zasobów lokalnych sektora 
rybactwa co przyczyni się do zahamowania 
zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego 

6. 

Rozwój turystyki i poprawa 
infrastruktury społecznej obszaru 

przy wykorzystaniu zasobów 
sektora rybactwa 

Operacja przyczyni się do:        
a) poszerzenia oferty turystycznej 
lub bazy turystycznej obszaru w 
powiązaniu z sektorem rybactwa  - 5 
pkt 
b) poprawy infrastruktury  
społecznej obszaru wykorzystując 
zasoby sektora rybactwa– 5 pkt 

 Preferowane będą operacje, które dotyczyć będą 
turystyki Spodziewany efekt realizacji: 

Poszerzy się oferta turystyczna obszaru, utworzone 
zostaną nowe miejsca pracy, poprzez inwestycje w 
infrastrukturze społecznej poprawi się jakość życia 
mieszkańców obszaru ŁGR 

7. 

Współpraca z innymi podmiotami 

a)  wnioskodawca będzie 
współpracował w realizacji operacji 
z kilkoma podmiotami – max do 5 
pkt 
b) z jednym partnerem – 3 pkt 
c) bez angażowania innych 
partnerów – 0 pkt 
dodatkowe punkty można uzyskać 
jeśli partnerami będą członkowie 
stowarzyszenia ŁGR  
d) partnerzy ( co najmniej jeden) są 
członkami ŁGR - 3 pkt 

Preferowane będzie tworzenie partnerstwa w obrębie 
sektora jak i międzysektorowego, tak by zachęcić 
wnioskodawców do angażowania większej liczby 
partnerów do planowanych operacji i podnieść 
aktywność lokalną podmiotów działających na 
obszarze ŁGR.  

Spodziewany efekt realizacji: 
Zgodnie z celami osi 4 PO RYBY – większa 
aktywność społeczności zamieszkującej obszar ŁGR 
i utworzenie nowych partnerstw  przez podmioty 
lokalne. 



8. 

Wpływ operacji na promocję i 
wizerunek obszaru ŁGR 

a) operacja przewiduje elementy 
promocyjne związane z sektorem 
rybactwa  –3 pkt 

b) operacja przewiduje elementy 
promocyjne obszaru –  1 pkt 

c) operacja nie przewiduje żadnych 
elementów promocji– 0 pkt. 

Preferowane będą operacje, które przewidują 
elementy promocyjne dotyczące obszaru ŁGR w 
każdej formie. (np. imprezy promocyjne, 
wydawnictwa , strona WWW, tablice informacyjne 
itp.) 

Spodziewany efekt realizacji: 

Wypromowane działań związanych z sektorem 
rybactwa i większe zainteresowanie mieszkańców 
obszaru oraz osób z zewnątrz ofertą gospodarczą, 
turystyczną i rekreacyjna obszaru. 

 

1) Lokalne kryteria przyjęte do działania II „Restrukturyzacja lub reorientacja działalno ści 

gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną                             

z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem.” 

Lp. 

 
Kryterium Opis 

1.  

Innowacyjność operacji 

a) Planowana operacja ma charakter 
innowacyjny –  max 5 pkt 

b) brak innowacyjności – 0 pkt 

 

dodatkowe punkty za powiązanie 
innowacyjności z sektorem 
rybactwa 

e) operacja ma charakter 
innowacyjny związany z sektorem 
rybactwa – max 5 pkt 

  

 

 

 

Ocenie podlega rodzaj planowanej operacji. Jeśli ma 
ona charakter innowacyjny, a dane przedsięwzięcie 
wcześniej nie było prowadzone ( występowało) na 
danym obszarze jest premiowane punktami. ŁGR 
chce zachęcać wnioskodawców do podejmowania 
nowych działań w gminach. Uznajemy operację za 
innowacyjną jeśli nie było działalności o takim 
charakterze na danym terenie. Dla przykładu: 
- nowy rodzaj produkcji lub usługi, który dotychczas 
nie występował na danym obszarze, 
- nowy rodzaj podejścia do wykorzystania lokalnych 
zasobów, 
- nowy rodzaj promocji i zdobywania klientów, 
- nowy sposób zarządzania lub angażowania lokalnej 
społeczności. 
 Operacje o charakterze innowacyjnym powinny 
wiązać się z następującymi dziedzinami 
działalności: 
- informatyzacja, 
- transport i komunikacja, 
 - turystyka, 
 - kultury, sportu i rekreacji,  
- ochrona dziedzictwa kulturowego, 
- edukacja, 



- wyrównywanie szans i integracja społeczna, 
- marketing terytorialny,  
- rozwoju działalności gospodarczej  
- aktywizacja zawodowa i działanie przeciw 
bezrobociu,  
- ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, 
- rewitalizacja przestrzeni publicznej, 
-  rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Spodziewany efekt realizacji: 
Pojawią się nowe przedsięwzięcia co wpłynie na 
wzrost aktywności mieszkańców i przyczyni się do 
poprawy jakości życia, a część z nich wpłynie 
pozytywnie na zmiany w sektorze rybactwa 

2.  

Kategoria wnioskodawcy 

a) wnioskodawcą jest  podmiot 
należący do grup, o których mowa 
w § 2ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 
września 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim 
powinna 

odpowiadać lokalna strategia 
rozwoju obszarów rybackich, 
kryteriów wyboru lokalnej grupy 
rybackiej do realizacji tej strategii 
oraz wymagań, jakim powinna 
odpowiadać umowa dotycząca 
warunków i sposobu realizacji tej 
strategii w ramach programu 
operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007—2013” –5 pkt 

b) wnioskodawca nie jest związany 
z sektorem rybactwa zgodnie z w/w 

rozporządzeniem– 0 pkt 

Preferowani będę wnioskodawcy z sektora 
opisanego w rozporządzeniu 

3.  

Tworzenie nowych miejsc pracy. 

Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie w sektorze rybactwa, w 
przeliczeniu na pełne etaty 

Oceniany jest wpływ operacji na tworzenie nowych 
miejsc pracy i rozwój gospodarczy terenu, dlatego 
będzie brane pod uwagę utworzenie jak największej 
liczby miejsc pracy w sektorze rybactwa. 



średnioroczne: 

a) powyżej 3 miejsc pracy – 15 pkt 

b) od 2 do 3 miejsc pracy – 10 pkt 

c) 1 miejsce pracy lub utrzymanie 
istniejącego miejsca pracy –5 pkt 

d)operacja nie powoduje utworzenia 
miejsc pracy – 0 pkt. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Powstaną nowe miejsca pracy 

 

4.  

Rozwój przedsiębiorczości 

Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie lub rozwój 
przedsiębiorstw:   
a) powstanie nowego 
przedsiębiorstwa -  10 pkt 
b) rozwój istniejącego 
przedsiębiorstwa    – 5 pkt 
c)operacja nie powoduje utworzenia 
lub rozwoju przedsiębiorstwa – 0 
pkt. 
 

Preferowane będzie tworzenie nowych podmiotów 
gospodarczych, tak by powstało ich jak najwięcej na 
obszarze działania ŁGR. 
Spodziewany efekt realizacji 
Nastąpi zahamowanie zmniejszającego się znaczenia 
sektora rybackiego. Część miejsc pracy zostanie 
utrzymana, powstaną też nowe miejsca pracy 
 

5.  

Rozwój usług turystycznych 
Realizacja operacji spowoduje 
powstanie nowych lub rozwój 
dotychczasowych usług 
turystycznych  
a) powstanie nowych usług 
turystycznych  - 10 pkt 
b) rozwój istniejących usług 
turystycznych  –5 pkt 
c)operacja nie przewiduje rozwoju 
turystyki – 0 pkt. 
 

Preferowane będą nowe przedsięwzięcia w usługach 
turystycznych, tak by na obszarze ŁGR powstało jak 
najwięcej usług zachęcających  turystów do 
przyjazdu na teren ŁGR.. 

Spodziewany efekt realizacji 

Zwiększy się oferta turystyczna obszaru i wzrośnie 
zainteresowanie sektorem rybactwa. Powstaną nowe 
miejsca pracy w turystyce. Osoby zatrudnione w 
sektorze rybactwa będą mogły liczyć na większe 
dochody z wprowadzenia dodatkowej działalności 
gospodarczej poza sektorem ,ale związanej z 
sektorem. 

6.  

Wykorzystanie  lokalnych  
zasobów w działalności 
gospodarczej 
operacja wykorzystuje zasoby 
kulturowe lub przyrodnicze obszaru 
– max do 10 pkt 
operacja nie wykorzystuje zasobów 
lokalnych kulturowych lub 
przyrodniczych – 0 pkt 

Ocenie będzie podlegało wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych, albo lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, historycznego. 
Preferowane będą operacje dotyczące nowych 
produktów lub rozwoju istniejących produktów, a w 
szczególności rzemiosło i rękodzielnictwo. 

Spodziewany efekt realizacji 
W szerszym stopniu zostaną wykorzystane istniejące 



zasoby lokalne obszaru, co spowoduje większą 
aktywność mieszkańców i poprawę jakości życia 
społeczności rybackich 

7.  

Wykorzystanie zasobów sektora 
rybactwa 

a) w działalności gospodarczej 
wykorzystane będą zasoby sektora 
rybactwa – max do 10 pkt 

b) w działalności gospodarczej nie 
będą wykorzystane zasoby z sektora 
rybactwa – 0 pkt 

Preferowane będą operacje, które przyczynią się do 
lepszego wykorzystania zasobów sektora rybactwa i 
podniosą atrakcyjność obszaru zależnego od 
rybactwa. 

Spodziewany efekt realizacji 

Lepiej i efektywniej wykorzystany potencjał sektora 
rybactwa, poprawa jakości życia społeczności 
rybackiej. 

8.  

Aktywizacja gospodarcza ludzi 
młodych 

Wnioskodawca jest: 
a) osobą poniżej 35 roku życia w 
dniu składania wniosku –  5 pkt 
b) jest osobą powyżej 35 roku życia 
w dniu składania wniosku – 0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane przez ludzi 
młodych w celu zatrzymania ich na terenie obszaru 
działania ŁGR 

Spodziewany efekt realizacji 

Zatrzymanie części ludzi młodych na obszarze ŁGR 
i stworzenie im warunków do pracy i rozwoju. 

 

9.  

Praca dla kobiet 

a) realizacja operacji spowoduje 
utworzenie miejsca pracy dla 
kobiet – 5 pkt 

b) realizacja operacji nie 
spowoduje utworzenia nowego 
miejsca pracy dla kobiet – 0 
pkt 

Preferowane będą wnioski które przyczynią się do 
zapewnienia pracy kobietom. 

Spodziewany efekt realizacji 

Utworzenie lepszego rynku pracy dla kobiet 

 

Lokalne kryteria przyjęte do działania III „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa  ” 

Lp. 
Kryterium 

 
Opis 

1.  

Innowacyjność operacji 

a) Planowana operacja ma 
charakter innowacyjny – 5 pkt 

b) brak innowacyjności – 0 pkt 

Ocenie podlega rodzaj planowanej operacji. Jeśli ma 
ona charakter innowacyjny, a dane przedsięwzięcie 
wcześniej nie było prowadzone ( występowało) na 
danym obszarze jest premiowane punktami. ŁGR chce 
zachęcać wnioskodawców do podejmowania nowych 
działań w gminach. Uznajemy operację za 
innowacyjną jeśli nie było działalności o takim 



 

dodatkowe punkty za powiązanie 
innowacyjności z sektorem 
rybactwa 

e) operacja ma charakter 
innowacyjny związany z sektorem 
rybactwa –5 pkt  

 

charakterze na danym terenie. Dla przykładu: 
- nowy rodzaj produkcji lub usługi, który dotychczas 
nie występował na danym obszarze, 
- nowy rodzaj podejścia do wykorzystania lokalnych 
zasobów, 
- nowy rodzaj promocji i zdobywania klientów, 
- nowy sposób zarządzania lub angażowania lokalnej 
społeczności. 
 Operacje o charakterze innowacyjnym powinny 
wiązać się z następującymi dziedzinami działalności: 
- informatyzacja, 
- transport i komunikacja, 
 - turystyka, 
 - kultury, sportu i rekreacji,  
- ochrona dziedzictwa kulturowego, 
- edukacja, 
-  wyrównywanie szans i integracja społeczna, 
- marketing terytorialny,  
- rozwoju przedsiębiorczości i dywersyfikacja 
działalności gospodarczej  
- aktywizacja zawodowa i działanie przeciw 
bezrobociu,  
- ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, 
- rewitalizacja przestrzeni publicznej, 
-  rozwój społeczeństwa obywatelskiego.. 
Spodziewany efekt realizacji: 

Pojawią się nowe przedsięwzięcia co wpłynie na 
wzrost aktywności mieszkańców i przyczyni się do 
poprawy jakości życia, a część z nich wpłynie 
pozytywnie na zmiany w sektorze rybactwa 

2.  

Kategoria wnioskodawcy 

a) wnioskodawcą jest  podmiot 
należący do grup, o których 
mowa w § 2ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 29 września 2009 r. w 
sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinna 

odpowiadać lokalna strategia 
rozwoju obszarów rybackich, 
kryteriów wyboru lokalnej grupy 
rybackiej do realizacji tej strategii 
oraz wymagań, jakim powinna 

Preferowani będą wnioskodawcy z sektora opisanego 
w rozporządzeniu 



odpowiadać umowa dotycząca 
warunków i sposobu realizacji tej 
strategii w ramach programu 
operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007—2013” - 5 pkt 

b) wnioskodawca nie jest 
związany z sektorem rybactwa 

zgodnie z w/w rozporządzeniem– 
0 pkt 

3.  

Tworzenie nowych miejsc pracy 

Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie w sektorze rybactwa, 
w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne: 
a) powyżej 3 miejsc pracy – od11 
do 15 pkt 
b) od 2 do 3 miejsc pracy –od 6 
do 10 pkt 
c) 1 miejsce pracy lub utrzymanie 
istniejącego miejsca pracy –5 pkt 
d) realizacja operacji nie 
powoduje utworzenia miejsc 
pracy – 0 pkt 

Oceniany jest wpływ operacji na tworzenie nowych 
miejsc pracy i rozwój gospodarczy terenu, dlatego 
będzie brane pod uwagę utworzenie jak największej 
liczby miejsc pracy w sektorze rybactwa. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Powstaną nowe miejsca pracy 

 

4.  

Działania związane z 
ograniczaniem zaniku sektora 
rybactwa 

a) operacje będą miały wpływ na 
ograniczenie zaniku sektora 
rybactwa –  max 10 pkt 
b) operacje nie dotyczą 
działalności związanej z 
ograniczeniem zaniku sektora 
rybactwa – 0 pkt 

Brane będą pod uwagę operacje, które związane będą 
z handlem, przetwórstwem, gastronomią, obsługą 
sektora rybackiego 

Spodziewany efekt realizacji: 

Powstaną nowe miejsca pracy związane z sektorem 
rybactwa i będą miały wpływ na ograniczenie zaniku 
sektora   

5.  

Rozwój turystyki  a zawłaszcza 
turystyki w ędkarskiej 

Operacja przyczyni się do:        
a) poszerzenia oferty 
turystycznej lub bazy turystycznej 
obszaru  -  max 10 pkt 
b) operacja nie wpłynie na 
rozwój turystyki – 0 pkt. 

Oceniany będzie wpływ operacji na  podniesienia 
atrakcyjności turystycznej obszaru i zwiększenie 
zainteresowania turystyką wędkarską. Preferowane 
będą operacje, które przyczynią się do  poszerzenia 
oferty turystycznej obszaru. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Rozwój turystyczny obszaru i zwiększona oferta dla 



- dodatkowe punkty można 
uzyskać jeśli operacja wpłynie na 
rozwój turystyki wędkarskiej – 3  
pkt 

wędkarzy na obszarze ŁGR co przyczyni się do 
ożywienia gospodarczego obszaru. 

 

6.  

Wykorzystanie lokalnych 
zasobów 

a) operacja przyczyni się do 
wykorzystania lokalnych zasobów 
przyrodniczych, kulturowych, 
historycznych  związanych z 
sektorem rybactwa– max 10 pkt 

b) operacja nie będzie związana z 
wykorzystaniem zasobów 
lokalnych – 0 pkt 

 

Preferowane będą operacje które przyczynią się do 
wykorzystania lokalnych zasobów, a zwłaszcza tych 
związanych z sektorem rybactwa. W ten sposób 
operacja wpłynie na podniesienia atrakcyjności 
obszaru  

Spodziewany efekt realizacji: 

Lepiej i efektywniej wykorzystany potencjał sektora 
rybactwa, poprawa jakości życia społeczności 
lokalnej. 

7.  

Tworzenie nowych miejsc pracy 
Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie, w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne:  
a) powyżej 3 miejsc pracy – od 6 
do 10 pkt  
b) 3 miejsca pracy - 5 pkt  
c) 2 miejsc pracy – 4 pkt  
d) 1 miejsce pracy – 3 pkt 
e) realizacja operacji nie 
powoduje utworzenia miejsca 
pracy – 0 pkt.  
dodatkowe punkty za utworzenie 
miejsca pracy dla osoby, która 
odejdzie z sektora rybactwa:  
- utworzenie miejsca pracy dla 
osoby, która odejdzie z sektora 
rybactwa – 5 pkt  

Oceniany jest wpływ operacji na tworzenie nowych 
miejsc pracy i rozwój gospodarczy terenu, dlatego 
będzie brane pod uwagę utworzenie jak największej 
liczby miejsc pracy. Dodatkowe preferencje są dla 
osób odchodzących z sektora rybactwa. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Utworzone nowe miejsca pracy na obszarze działania 
ŁGR 

8.  

Wysokość zaangażowanych 
środków własnych lub własnej 

pracy 
a) wnioskowana kwota dotacji  
jest niższa niż  58 % kosztów 
całej inwestycji –5 pkt 
b) wnioskowana kwota dotacji 
jest niższa niż  55% kosztów  
całej inwestycji –  10 pkt 
 

Preferowane będą operacje, gdzie jest zaangażowany 
wyższy udział środków własnych 

Spodziewany efekt realizacji: 

Zwiększone zainteresowanie mieszkańców 
racjonalnym wykorzystaniem posiadanych środków 
finansowych i wykorzystaniem pracy własnej dla 
obniżenia kosztów inwestycji 



9.  

Aktywizacja gospodarcza ludzi 
młodych 

 

Wnioskodawca jest: 

a) osobą poniżej 35 roku życia w 
dniu składania wniosku – 5 pkt 

b) jest osobą powyżej 35 roku 
życia w dniu składania wniosku – 
0 pkt 

Preferowane będą operacje realizowane przez ludzi 
młodych w celu zatrzymania ich na terenie obszaru 
działania ŁGR 

Spodziewany efekt realizacji: 

Większa liczba ludzi młodych znajdzie pracę i 
pozostanie na terenie działania ŁGR  

 

Lokalne kryteria przyjęte do działania IV „Ochrona środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu  utrzymania jego atrakcyjności 

lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”  

Lp. 
Kryterium 

 

Opis 

 

 

1.  

Wpływ na środowisko 

a) operacja będzie miała pozytywny 
wpływ na środowisko – max 10 pkt 

b) operacja nie będzie miała wpływu 
na środowisko ( będzie obojętna) – 3 
pkt 

 

 

Preferowane będą operacje które będą wpływały na 
poprawę stanu środowiska naturalnego 

Spodziewany efekt realizacji: 

Podejmowane działania będą miały pozytywny 
wpływ na środowisko. Wpłyną na poprawę jakości 
życia mieszkańców obszaru 

2.  

Wpływ operacji na osiągnięcie 
celów szczegółowych określonych w 
LSROR 

- osiągnięcie więcej niż jednego celu 
–max  10 pkt 

- osiągnięcie jednego celu – 5 pkt 

 

Preferowane będą operacje które wpłyną na 
realizację LSROR 



3.  

Zaangażowanie społeczności 
lokalnej, w tym podmiotów trzech 
sektorów w realizacji operacji 

przy udokumentowanym fakcie (np. 
umowa o współpracy/partnerska), że 
operacja angażuje: 

a) 5 i więcej podmiotów –7 pkt 

b) od 3 do 4 podmiotów –  5 pkt 

c)do 2 podmiotów – 3 pkt 

d) brak dokumentów 
potwierdzających współpracę i brak 
zaangażowania innych podmiotów – 
0 pkt 

Preferowane będą operacje o udziale jak największej 
liczby podmiotów. Operacje, które zaangażują jak 
najwięcej  osób i w celu jak najszerszego wpływu na 
rozwój obszaru  ŁGR. 

Kryterium ma preferować operacje budujące 
partnerstwa lokalne. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Wzrośnie aktywność mieszkańców i zaangażowanie 
w podejmowanie działań na rzecz w ochrony 
środowiska 

4.  

Wpływ na dziedzictwo 
przyrodnicze i bioróżnorodność 

obszaru 

a) operacja będzie miała pozytywny 
wpływ na zachowanie lub odbudowę 
dziedzictwa przyrodniczego obszaru 
– max 10 pkt 

b) operacja przyczyni się do 
zachowania bioróżnorodności 
obszaru - 8 pkt 

c) operacja nie będzie miała wpływu 
na dziedzictwo przyrodnicze obszaru 
lub bioróżnorodność - 0 pkt 

Preferowane będą operacje przyczyniające się nie 
tylko do ochrony środowiska, ale do zachowania i 
odtwarzania jego walorów przyrodniczych i 
bioróżnorodności. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Zachowany będzie potencjał przyrodniczy obszaru, 
poprawi się bioróżnorodność i stan środowiska 
naturalnego co wpłynie na poprawę jakości życia 
mieszkańców obszaru 

5.  

Wpływ na gospodarkę wodną 
obszaru 

a) operacja przyczyni się do poprawy 
stosunków wodnych obszaru – max 
10 pkt 
b) operacja przyczyni się do 
utrzymania stosunków wodnych 
obszarów – max  5 pkt 
c) operacja nie jest związana z 
gospodarką wodną obszaru–0 pkt 
 

 

Z uwagi na problemy z niedostatecznymi zasobami 
wody na obszarze mające wpływ na produkcję 
rybacką i atrakcyjność terenów zależnych od 
rybactwa preferowane będą operacje, które 
przyczynią się do poprawy bądź utrzymania 
stosunków wodnych. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Poprawi się gospodarka wodna na terenie działania 
ŁGR co wpłynie na poprawę produkcji rybackiej 



6.  

Komplementarność z innymi 
projektami 

a) operacja będzie powiązana z 
innymi projektami realizowanymi na 
terenie ŁGR – max 10 pkt 

b) operacja nie będzie miała wpływu 
na inne działania na obszarze LGR – 
0 pkt 

Preferowane będą operacje, które powiązane będą z 
innymi działaniami realizowanymi na obszarze 
ŁGR, tak by zachęcić wnioskodawców do działań 
zintegrowanych na rzecz realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 

Spodziewany efekt realizacji: 

Powstaną działania komplementarne co wpłynie na 
lepszą efektywność realizacji LSROR. Wzrośnie 
współpraca partnerska. 

7.  

Innowacyjność 

- projekt ma charakter innowacyjny –  
max 5 pkt 

- projekt nie ma charakteru 
innowacyjnego – 0 pkt 

Ocenie podlega rodzaj planowanej operacji. Jeśli ma 
ona charakter innowacyjny, a dane przedsięwzięcie 
wcześniej nie było prowadzone ( występowało) na 
danym obszarze jest premiowane punktami. ŁGR 
chce zachęcać wnioskodawców do podejmowania 
nowych działań w gminach. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Wzrośnie zainteresowanie mieszkańców ochroną 
środowiska i zasobów wodnych obszaru 

8.  

Przywracanie potencjału 
produkcyjnego sektora 

a) operacja przyczyni się do 
przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej lub przemysłowej 
–  max 20 pkt 

b) operacja przyczyni się do 
odtworzenia pierwotnego stanu 
środowiska naturalnego związanego z 
usuwaniem szkód klęski żywiołowej 
lub przemysłowej –  max 20 pkt 

c)operacja nie przyczyni się do 
przywrócenia potencjału rybactwa i 
nie przyczyni się do odtworzenia  
środowiska naturalnego – 0 pkt. 

 

Punkty nie podlegają łączeniu 

Preferowane będą operacje, które w przypadku 
wystąpienia klęski żywiołowej lub przemysłowej 
przyczynią się do odtworzenia pierwotnego stanu 
środowiska naturalnego lub przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa. Kryterium to ma 
umożliwi ć realizację w pierwszym rzędzie operacji 
związanych z przywracaniem lub odtwarzaniem 
potencjału sektora jeśli wystąpi klęska żywiołowa 
lub przemysłowa. 

Spodziewany efekt realizacji: 

Realizacja operacji pomoże w przypadku klęski 
żywiołowej lub przemysłowej na odtworzenie lub 
przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa 

 


