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Załącznik nr 1
OGŁOSZENIE NR 08/2017
KRYTERIA WYBORU OPERACJI
wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
1.3.4 promowanie dziedzictwa rybackiego

Zakres
PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.3.4 promowanie dziedzictwa rybackiego
Wdrażane w ramach zakresu o którym mowa w § 7 Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 9 września
2016r.
• zachowania materiałów dokumentujących dziedzictwo rybackie i morskie
• tworzenie opracowań, zbiorów, baz danych, publikacji na temat dziedzictwa morskiego i
rybackiego
• warsztaty, plenery, nowe wydarzenia kulturalne o tematyce rybackiej
• innowacyjne formy prezentacji dziedzictwa morskiego i rybackiego: multimedia, portale, gry
geolokalizacyjne
• pokazy, inscenizacje i rekonstrukcje wydarzeń rybackich
• wsparcie promocji lokalnych produktów rybackich
• inne

ZAKRES
WSPARCIA

OCZEKIWANE
PROJEKTY (LSR)

Wskaźniki
Produktu:
Liczba działań promocyjno-edukacyjnych na
rzecz lokalnego dziedzictwa rybackiego

WSKAŹNIKI

Rezultatu:
Liczba podmiotów zaangażowanych
kultywowanie lokalnego dziedzictwa
tożsamości w ramach LSR

KRYTERIA W RAMACH OCENY WSTĘPNEJ
Kryterium

Definicja / opis

Operacja
została
złożona w miejscu i
terminie, który został
wskazany
w
ogłoszeniu o naborze
wniosków
o
udzielenie wsparcia
Operacja jest zgodna
z
zakresem
tematycznym, który
został wskazany w
ogłoszeniu o naborze
wniosków
o
udzielenie wsparcia
Zgodność operacji z
formą
wsparcia
wskazaną
w
ogłoszeniu o naborze
Dodatkowe warunki
udzielenia wsparcia

Ocena

Uzasadnienie

Operacja została złożona w miejscu i
terminie wskazanym w ogłoszeniu o
naborze
wniosków o udzielenie
wsparcia, nr 08/2017

Tak

Nie

Operacja jest zgodna z zakresem
tematycznym
wskazanym
w
ogłoszeniu o naborze wniosków o
udzielenie wsparcia nr 08/2017

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Wnioskodawca wykazał zgodność
operacji z formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu o naborze nr 08/2017
tj. refundacja.
Wnioskodawca to:
- osoba
prawna – organizacja
pozarządowa posiadająca osobowość
prawną
- jednostka samorządu terytorialnego
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Dodatkowe warunki
udzielenia wsparcia

Wnioskodawca przedłożył wraz z
wnioskiem ostateczne pozwolenie
budowlane/zgłoszenie robót lub
oświadczenia, że dana inwestycja nie
wymaga pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia robót budowlanych,

Tak

Nie

KRYTERIA W RAMACH OCENY ZGODNOŚCI
Operacja przyczyni się do osiągnięcia
przynajmniej jednego wskaźnika
produktu określonego w LSR dla
celu szczegółowego nr 1.3
odnoszącego się do przedsięwzięcia
nr 1.3.4

Operacja zakłada
realizację celów
głównych i
szczegółowych LSR,
poprzez osiąganie
zaplanowanych w
LSR wskaźników

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Operacja przyczyni się do osiągnięcia
przynajmniej jednego wskaźnika
rezultatu określonego w LSR dla celu
szczegółowego nr 1.3
odnoszącego się do przedsięwzięcia
nr 1.3.4

Operacja jest zgodna
z Programem
Operacyjnym
Rybactwo i Morze
2014-2020

Operacja przyczyni się do osiągnięcia
jednego z celów
Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze
2014-2020
Lokalizacja operacji na obszarze
gmin objętych LSR oznacza,
realizację operacji na terenie
minimum jednej spośród gmin: Hel,
Jastarnia, Władysławowo, Puck,
Miasto Puck, Krokowa, Kosakowo
Do uzyskania wsparcia uprawniony
jest wnioskodawca określony w art.
11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca
2015r.
o
wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz.U. poz. 1358)
Pomoc na realizacje operacji w
ramach celu określonego w §2, pkt.
4)
rozporządzenia
Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 9 września 2016
r. przyznaje się do limitu, który
wynosi 300 000,00 zł. na jednego
beneficjenta.

Lokalizacja operacji
na obszarze gmin
objętych LSR

Wnioskodawca jest
uprawniony do
uzyskania wsparcia

Wnioskowana kwota
pomocy na realizację
operacji mieści się w
limicie środków
finansowych na
jednego
wnioskodawcę
Wnioskowana
intensywność pomocy
na realizację operacji
mieści się w limicie
środków

Pomoc na realizację operacji w
ramach naboru 08/2017 przyznaje
się do wysokości limitu, który wynosi
75.% kosztów kwalifikowalnych

Końcowa ocena zgodności z LSR. Projekt jest zgodny z LSR.
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KRYTERIA WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
KRYTERIA OBIEKTYWNE
1.

Punktacja:
0 lub 15
Max 15
Stopień
przygotowania
operacji do
realizacji

2.

Punktacja:
0 lub 5
Kompletność
dokumentacji

3.

Max 5

Punktacja:
0; 3; 6; 10
Max 10

Wpływ wartości
wskaźników
rezultatu
przyjętych w
projekcie na
osiągnięcie
wskaźników
realizacji LSR

4.

Punktacja:
0 lub 5
Promocja podejścia
oddolnego

Max 5

Kryterium jest punktowane jeżeli:
Operacja jest przygotowana do realizacji – 15 pkt.
1. Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się operację, która
posiada co najmniej dwie oferty dla przewidzianych w projekcie
zakupów towarów lub usług, a w przypadku robót budowlanych
załączono aktualny kosztorys inwestorski* oraz oferty/ kosztorys
inwestorski zostały załączone do wniosku o przyznanie pomocy.
2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt. Do wniosku
o przyznanie pomocy nie załączono dwóch aktualnych ofert /
kosztorysu inwestorskiego.
* za aktualny kosztorys inwestorski należy rozumieć taki kosztorys,
który został sporządzony nie później niż sześć miesięcy przed
ogłoszeniem konkursu.
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej
operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną
w ogłoszeniu o konkursie – 5 pkt.
2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych
dla danej operacji załączników zgodnie z listą załączników podaną
w ogłoszeniu o konkursie - 0 pkt.
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR
wskaźników rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem
i opis powiązania zakresu operacji z wskaźnikami jest uzasadniony
we wniosku. Ocenie podlegać będzie liczba partnerów, które
podpisały porozumienie /umowę o współpracy w ramach
utworzonej sieci usług turystycznych na terenie PLGR.
a) od 2 do 3 – 3 pkt,
b) od 4 do 5 – 6 pkt,
c) powyżej 5 – 10 pkt.
2. Nie przedstawiono informacji o liczbie podmiotów tworzących
sieć współpracy lub nie załączono umów partnerskich /
porozumień lub zapisy w umowie / porozumieniu są niezgodne
z wytycznymi – 0 pkt
Aby otrzymać punkty w tej kategorii należy przedłożyć stosowną
umowę partnerstwa lub porozumienie podpisane przez wszystkich
partnerów.
Partnerstwo ma na celu wspólną realizację operacji. W umowie
partnerskiej lub porozumieniu obligatoryjnie muszą znaleźć się
następujące zapisy: dane identyfikujące strony porozumienia, opis
celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań
objętych tą operacją, wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy
(lidera projektu), określenie roli partnera, określenie wysokości wkładu
finansowego partnera, szczegółowy budżet projektu z podziałem
kosztów
na poszczególnych partnerów.
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. zadeklarowano sposób informowania społeczności o realizacji
operacji ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka poprzez załączenie
stosownego oświadczenia wg wzoru określonego w ogłoszeniu o
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5.
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
6.

Liczba składanych
wniosków w
odpowiedzi na dany
konkurs

Punktacja:
0; 3; 5; 10
Max 10
Punktacja:
0 lub 8
Max 8

naborze, tj. promocja projektu realizowana będzie zgodnie z
wytycznymi dla PROW 2014-2020 oraz zakładać będzie
informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia
PLGR – 5 pkt.
2. Brak informacji o sposobie promocji
realizacji operacji
ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
2014-2020 Stowarzyszenia PLGR - 0 pkt.
Kryterium jest punktowane jeżeli :
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:
1. do 25 000,00 PLN - 10 pkt,
2. od 25 000,01 do 50 000,00 PLN - 5 pkt,
3. od 50 000,01 do 100 000,00 PLN - 3 pkt.
4. powyżej 100 000,00 PLN – 0 pkt.
Kryterium jest punktowane jeżeli :
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach
danego konkursu - 8 pkt.
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie
w ramach danego konkursu – 0 pkt.

KRYTERIA SUBIEKTYWNE
7.

Punktacja:
0; 7; 12
Max 12

Innowacyjność
operacji

8.

Punktacja:
0 lub 10
Zgodność z
preferowanymi w
ramach LSR
kategoriami
operacji
wynikającymi z
diagnozy

Max 10

Kryterium jest punktowane jeżeli :
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów
innowacyjności.
Innowacyjność polega na:
a) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania,
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR,
b) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również
kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie
stosowanych na obszarze objętym LSR,
c) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces
rozwoju,
d) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających
poza głównym nurtem procesu rozwoju,
e) wykorzystaniu
nowoczesnych
technik
informacyjnokomunikacyjnych.
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :
a) operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 12 pkt.
b) operacja innowacyjna w skali gminy – 7 pkt.
c) operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali
mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt.
Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w przypadku
przedstawienia przez Wnioskodawcę precyzyjnej informacji o
dotychczasowym
niewystępowaniu
na
danym
obszarze
proponowanych przez niego rozwiązań, wraz ze wskazaniem sposobu
ustalenia przez niego ww. stanu rzeczy.
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych
kategorii – 10 pkt:
Preferowane kategorie operacji obejmują materialne i niematerialne
dziedzictwo rybackie kulturowe Północnych Kaszub:
a) kolekcjonowanie i archiwizowanie istotnych materiałów
dokumentujących dziedzictwo rybackie i morskie,
b) tworzenie opracowań, zbiorów informacji, baz danych, publikacji
na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego,
c) rozwój aktywności twórczej mieszkańców opierającej się
na kultywowaniu dziedzictwa rybackiego - warsztaty, plenery,
nowe wydarzenia kulturalne,
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d)

9.

Punktacja:
0; 5; 10
Max 10
Wpływ projektu na
ochronę
środowiska

10.

Punktacja:
0; 2; 5
Max 5
Oddziaływanie
operacji na grupę
defaworyzowaną
zidentyfikowaną w
LSR

11.

Punktacja:
0 lub 5
Wpływ operacji na
dostępność dla
osób
niepełnosprawnych

12.

Wpływ operacji na
zabezpieczenie/
udostępnienie
obiektu i oferty

Max 5

Punktacja:
0 lub 5
Max 5

inicjatywy ukierunkowanie na wzmacnianie tożsamość lokalnej i
integrujące społeczność lokalną,
e) działania związane z edukacją regionalną,
f) innowacyjne formy prezentacji dziedzictwa kultury morskiej
i rybackiej obszaru (np. multimedia, portale, gry geolokalizacyjne i
inne),
g) pokazy, inscenizacje i rekonstrukcje wydarzeń historycznych
h) wsparcie promocji lokalnych produktów rybackich.
2.
Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii
operacji – 0 pkt.
Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się
przedsięwzięcia w preferowaną kategorię.
Kryterium jest punktowane jeżeli :
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych
kategorii- od 5 do 10 pkt.
Preferowane zakresy w ramach operacji:
a) podejmowanie działań bezpośrednio przyczyniających się do
ochrony środowiska lub klimatu (np. operacje zmniejszające
emisję hałasu, zanieczyszczeń) - 10 pkt,
b) podejmowanie działań pośrednio przyczyniających się do ochrony
środowiska lub klimatu (np. poprzez wykorzystanie materiałów
recyklingowych w realizacji operacji) – 5 pkt.
2. Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii
operacji – 0 pkt.
Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się
przedsięwzięcia w preferowany zakres.
Kryterium jest punktowane jeżeli :
1. Operacja oddziałuje pozytywnie na: dzieci i młodzież oraz osoby
starsze – grupy defaworyzowane w LSR.:
a) pozytywne
oddziaływanie
operacji
na
dwie
ze
zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR
- 5 pkt,
b) pozytywne oddziaływanie operacji na jedną ze
zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR
- 2 pkt.
2. Operacja ma charakter nieoddziaływujący na w/w grupy
defaworyzowane na obszarze LSR lub w sposób niewystarczający
został przedstawiony sposób osiągnięcia kryterium - 0 pkt.
Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się
przedsięwzięcia w preferowaną kategorię.
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań infrastrukturalnych
zwiększających
dostępność
infrastruktury
dla
osób
niepełnosprawnych i uwzględnia złożone potrzeby tych osób - 5
pkt.
2. Operacja nie przewiduje rozwiązań o których mowa w pkt. 1 – 0
pkt.
Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie zadania we wniosku
w sposób mierzalny i realny należy wskazać osiągnięcie kryterium
zgodne z danym przedsięwzięciem.
Kryterium jest punktowane jeżeli :
1. Projekt zakłada wykorzystanie technik/narzędzi IT i innych
o wysokim potencjale technicznym w celu zabezpieczenia lub
udostępnienia obiektu / oferty obiektu odwiedzającym - 5 pkt.
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2. Projekt nie zakłada wykorzystania technik/narzędzi IT i innych o
wysokim potencjale technicznym w celu zabezpieczenia lub
udostępnienia obiektu / oferty obiektu odwiedzającym lub
w sposób niewystarczający został przedstawiony sposób osiągnięcia
kryterium - 0 pkt.
Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku
w sposób mierzalny i realny należy opisać wpisywanie się
przedsięwzięcia w preferowaną kategorię..
Minimalna liczba punktów jaką projekt musi uzyskać w ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru – 40 pkt
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