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Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. 

 

1. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji własnych 

Ustalanie lub wprowadzanie zmian w kryteriach może wynikać z: 

1. Inicjatywy Zarządu bądź Rady ds. LSR m.in. w oparciu o doświadczenia przeprowadzonych konkursów.  

2. Wniosku Członka PLGR, mieszkańca obszaru z zachowaniem formy pisemnej.  

3. Zaleceń Instytucji Zarządzającej. 

 

Wnioski i zalecenia rozpatrywane są przez Zarząd Stowarzyszenia, który przedkłada propozycje zmian Radzie ds. LSR. 

Rada ds. LSR przyjmuje propozycje zmiany lub nanosi uwagi i korekty. 

 

Proponowane zmiany lub ustalenie nowych projektów podawane są do informacji publicznej poprzez publikację na stronie 

internetowej Północnokaszubskiej LGR w celu konsultacji planowanych zmian z lokalną społecznością 

 

Planowane zmiany konsultowane są również z przedstawicielami sektora rybackiego poprzez: 

- skierowanie informacji nt. planowanych zmian do Członków PLGR z sektora w oparciu o dostępne środki komunikacji z 

prośbą o ustosunkowanie się do nich, 

- informacje nt. planowanych zmian lub ustalania kryteriów są za pośrednictwem organizacji rybackich, lub podczas 

bezpośrednich spotkań, lub poprzez lokalnych liderów np. Członków Zarządu będących przedstawicielami sektora 

rybackiego 

 

Uwagi wraz z uzasadnieniem do zaproponowanych kryteriów składane są w formie pisemnej do Biura 

Północnokaszubskiej LGR w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej informacji.  

 

Po upływie terminu konsultacji Prezydium Rady ds. LSR weryfikuje zgłoszone uwagi i propozycje zmian, w szczególności 

pod kątem zgodności z przepisami regulującymi wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zmiany przyjmowane są uchwałą 

przez Radę ds. LSR. 

 

2. Kryteria zgodności z LSR 

KRYTERIA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LGR – DLA KONKURSÓW W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 

LP Kryterium  Definicja Kryterium 
Sposób 
oceny* 

 

1. 

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

 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika produktu określonego w LSR dla celu 
szczegółowego nr…….  
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr……. 
 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla celu 
szczegółowego nr…….  
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odnoszącego się do przedsięwzięcia nr……. 

 
2. 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 

  

3.  
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej 
spośród gmin: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck, Miasto 
Puck, Krokowa, Kosakowo 

  

4. 

Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

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) 
 

  

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

Pomoc na realizacje operacji w ramach celu  przyznaje się 
do wysokości limitu, który w ramach realizacji programu 
poprzez Lokalną Strategię Rozwoju wynosi…..zł. na 
jednego beneficjenta. 

  

6. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  
mieści się w limicie środków  

Pomoc na realizację operacji w ramach celu szczegółowego 
nr……przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 
….% kosztów kwalifikowalnych 

  

 

 

KRYTERIA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LGR – DLA KONKURSÓW W 

RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 - 2020 

LP Kryterium  Definicja Kryterium 
Sposób 
oceny* 

 

1. 

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

 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika produktu określonego w LSR dla celu 
szczegółowego nr…….  
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr……. 
 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla celu 
szczegółowego nr…….  
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr……. 

 

  

2. 

Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 - 2020 

Zgodnie w kartą pn.: 
Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 – 2020 wg. wzoru zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 
lokalne grupy działania zadań związanych z  realizacją 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

  

3.  
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej 
spośród gmin: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck, Miasto 
Puck, Krokowa, Kosakowo 

  

4. 

Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

Do uzyskania wsparcia uprawniony jest wnioskodawca 
określony w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 dla  
Celu Szczegółowego: …………nr celu i nazwa celu 
szczegółowego………… 
Przedsięwzięcia: ……….nr przedsięwzięcia i nazwa 
przedsięwzięcia……… 

  

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

Pomoc na realizacje operacji w ramach celu  przyznaje się 
do wysokości limitu, który w ramach realizacji programu 
poprzez Lokalną Strategię Rozwoju wynosi…..zł. na 
jednego beneficjenta. 

  

6. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  
mieści się w limicie środków  

Pomoc na realizację operacji w ramach celu szczegółowego 
nr……przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 
….% kosztów kwalifikowalnych 
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KRYTERIA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LGR – DLA KONKURSÓW W 

RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020 – PODEJMOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

LP Kryterium  Definicja Kryterium 
Sposób 
oceny* 

 

1. 

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

 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika produktu określonego w LSR dla celu 
szczegółowego nr…….  
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr……. 
 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego 
wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla celu 
szczegółowego nr…….  
odnoszącego się do przedsięwzięcia nr……. 

 

  

2. 

Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 - 2020 

Zgodnie w kartą pn.: 
Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 – 2020 wg. wzoru zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 
lokalne grupy działania zadań związanych z  realizacją 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
 

  

3.  
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej 
spośród gmin: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck, Miasto 
Puck, Krokowa, Kosakowo 

  

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

Pomoc na realizacje operacji w ramach celu  przyznaje się 
do wysokości limitu, który w ramach realizacji programu 
poprzez Lokalną Strategię Rozwoju wynosi 100 000 .zł. na 
jednego beneficjenta. 

  

5. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  
mieści się w limicie środków  

Pomoc na realizację operacji w ramach celu szczegółowego 
nr……przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 
….% kosztów kwalifikowalnych 

  

6. 

Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

 
Do uzyskania wsparcia uprawniony jest wnioskodawca 
określony w §5 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z 
dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
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3. Kryteria wg. lokalnych kryteriów wyboru  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1: POPRAWA  KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ  
I DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH  

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Rozwiązania drogowe poprawiające dostępność usług społecznych  
i edukacyjnych 

LP Nazwa kryterium 
Max 

liczba pkt. 
Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 15 pkt. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie 
na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub 
prawomocne pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią 
właściwego organu  
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do 
wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 
dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia 
wodno-prawnego, a dla przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia 
wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 
lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia  
na budowę/ zgłoszenia budowy (np. kopia dziennika budowy – 
strona tytułowa oraz strona z ostatnim wpisem), w innym przypadku 
punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo 
informujące, że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni 
licząc od daty złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały 
wystawione lub wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia 
konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej 

operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną  
w ogłoszeniu o konkursie – 10 pkt.: 

2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych 
dla danej operacji załączników zgodnie z listą załączników 
podaną w ogłoszeniu o konkursie - 0 pkt. 

3. Wpływ wartości 
wskaźników rezultatu  
przyjętych w projekcie 
na osiągnięcie 
wskaźników realizacji 

 
Punktacja:  
0; 3; 5; 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
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. 
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LSR  
 
 
 

1. Operacja zakłada realizacją wskaźnika na poziomie: 
a) Liczba osób korzystających corocznie w okresie do 2023   

z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej  
w zakresie włączenia społecznego: 

a) do 500 osób – 3 pkt, 

b) od 501 do 1000 osób – 5 pkt, 

c) powyżej 1000 osób – 15 pkt, 
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 

wykazano wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników 
rezultatu, ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz 
wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji 
LSR. 

4. 

Promocja podejścia 
oddolnego  
 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  
informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020  
za pośrednictwem Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna 
Grupa Rybacka. 
1. 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. 

5. 

Lokalizacja inwestycji 
drogowej 

 
Punktacja:  

0; 8; 15 
 

Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji zlokalizowane 

będzie na ternie miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 
tys. mieszkańców – 15 pkt. 

2. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji zlokalizowane 
będzie na ternie miejscowości zamieszkałej przez więcej niż 5 i 
mniej niż 10 tys. mieszkańców – 8 pkt. 

3. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji zlokalizowane 
będzie na ternie miejscowości zamieszkałej przez więcej niż 10 
tys. Mieszkańców  – 0 pkt. 

Ocenie podlegać będzie miejsce realizacji operacji 
Liczba mieszkańców sprawdzana będzie w oparciu o dane 
statystyczne według stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego 
złożenie wniosku o dofinansowanie 

6. 

Komplementarność 
projektu z innymi 
zrealizowanymi lub 
będącymi w trakcie 
realizacji projektami w 
zakresie ochrony 
środowiska 
 

 
Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca wykaże komplementarność własnego projektu co 

najmniej w zakresie tematyki (infrastruktura drogowa) i miejsca 
jego realizacji w odniesieniu do innych adekwatnych projektów, 
finansowanych ze środków europejskich, krajowych lub własnych 
- 15 pkt. 

2. Wnioskodawca nie wykaże komplementarności projektu – 0 pkt. 
Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako 
komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, wykluczający 
powielanie się działań. 
 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

7. 
Zakres zgodny z 
preferencjami 
określonymi w LSR 

 
Punktacja:  
0 lub 15 

 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest zgodna z preferowanym zakresem LSR – 15 pkt. 

a) Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub miejskich 
zwiększających dostępność infrastruktury usług społecznych 
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Max 15 dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
b) Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub miejskich 

zwiększających dostępność usług edukacyjnych dla dzieci. 
2. Operacja jest niezgodna z preferowanym zakresem LSR – 0 

pkt. 

8. 

Wpływ projektu na 
ochronę środowiska 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych 

kategorii - 5 pkt: 
a) podejmowanie działań bezpośrednio przyczyniających się 

do ochrony środowiska lub klimatu (np. operacje 
zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń), 

b) podejmowanie działań pośrednio przyczyniających się do 
ochrony środowiska lub klimatu (np. poprzez wykorzystanie 
materiałów recyklingowych w realizacji operacji). 

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. 

9. 

Wpływ operacji na 
dostępność dla osób 
niepełnosprawnych 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań infrastrukturalnych 

zwiększających dostępność infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych i uwzględnia złożone potrzeby tych osób - 
10 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 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ UDOSTĘPNIENIE I 
ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej  
i rekreacyjnej 

LP 
Nazwa 

kryterium 

Max 
liczba 
pkt. 

Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 pkt.: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  
na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu  
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku,  
a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 
oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z 
koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, a dla przewidzianych w 
projekcie zakupów dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia 
wniosku potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty 
zostały załączone do wniosku. 
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2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono dokumentów 
potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 
 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 lata. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 
aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy (np. kopia dziennika 
budowy – strona tytułowa oraz strona  
z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące,  
że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty złożenia 
zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

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. 

3. 

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

Punktacja:  
0; 3; 8; 10; 

12 
 

Max.12 

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: 

Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej  infrastruktury 
a) do 1000 odbiorców – 3 pkt, 
b) 1001 – 2000 odbiorców  - 8 pkt, 
c) 2001 – 5000 odbiorców – 10 pkt, 
d) Powyżej 5001 odbiorców 12 pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie wykazano 
wskaźników – 0 pkt. 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 
1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi dla PO RYBY 

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.Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR - 0 
pkt. 

5. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
1. do 100 000,00  PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN - 5 pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN - 3 pkt. 
4. powyżej 250 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. Liczba 
składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na 
dany konkurs 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego 
konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie w ramach 
danego konkursu – 0 pkt. 

7. Zasięg 
oddziaływania 

Punktacja:  
0; 2; 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli:  
Inwestycja realizowana na terenie wykraczających poza obszar 1 gminy  
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Max 5 

na obszarze PLGR. 
1. Inwestycja realizowana jest na obszarze co najmniej 3 gmin obszaru PLGR – 

5 pkt. 
2. Inwestycja realizowana jest na obszarze co najmniej 2 gmin obszaru PLGR – 

2 pkt. 
3. Inwestycja realizowana jest na obszarze 1 gminy z obszaru PLGR – 0 pkt. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

8. 

Innowacyjność 
operacji 

Punktacja:  
0; 4; 8 

 
Max 8 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jedno z kryteriów 

innowacyjności.  
Innowacyjność polega na: 

a) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej 
niestosowanych na obszarze objętym LSR, 

b) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również kulturowych i 

historycznych oraz surowców, wcześniej nie stosowanych na obszarze 
objętym LSR, 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces 
rozwoju,  

e) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających poza 
głównym nurtem procesu rozwoju,  

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej.  
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów: 

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 8 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 4 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. 

9. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

Punktacja:  
0 ; 10; 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii1 – 10 

pkt: 
Preferowane kategorie operacji:   
a) liniowa infrastruktura łącząca atrakcje przyrodnicze / turystyczne PLGR 

(szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe itp.), 
b) infrastruktura wspierająca transport wodny na obszarze tj. parkingi, 

przystanie, pomosty, 
c) tworzenie i rozwój punktów informacji turystyczno-przyrodniczej wraz z 

informacją o walorach przyrodniczych oraz sposobach ochrony środowiska 
przyrodniczego, 

d) infrastruktura towarzysząca na szlakach i ścieżkach turystycznych  
i miejscach cennych przyrodniczo, np. miejsca postojowe, toalety  
i inne, 

e) zagospodarowanie wejść na plaże. 
2. Dodatkowo operacja realizowana jest na obszarze parku krajobrazowego / 

obszarze Natura 2000 – 5 pkt . 
3. Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii  – 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. 
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10. 

Wpływ projektu 
na ochronę 
środowiska 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii- 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. 

11. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie jako 
efekt zrealizowanej operacji, polegający na funkcjonowaniu 
powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez co najmniej 7 miesięcy w 
ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość operacji rozumiana będzie jako efekt 
zrealizowanej operacji, który funkcjonuje i przysparza rezultatów przez nie więcej 
niż 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej 7 miesięcy – 5 pkt. 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak 7 miesięcy 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. 

12. 

Wpływ operacji 
na dostępność dla 
osób 
niepełnosprawnyc
h 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max  5 

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 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ  
I TURYSTYCZNEJ POPRZEZ ROZWÓJ OFERTY CZASU WOLNEGO ORAZ ROZWIJANIE 

INNOWACYJNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ W OPARCIU O KULTUROWE BOGACTWO OBSZARU 
Przedsięwzięcie 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury rekreacyjnej  

i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych 

LP Nazwa kryterium Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max.15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 15 pkt. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie na 
budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego 
organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona do 
wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 
dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-
prawnego, a dla przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 
lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia  
na budowę/ zgłoszenia budowy (np. kopia dziennika budowy – strona 
tytułowa oraz strona z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty 
nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo 
informujące, że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc 
od daty złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione 
lub wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

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. 

3. 
Wpływ wartości 
wskaźników 
rezultatu  przyjętych 
w projekcie na 
osiągnięcie 
wskaźników 
realizacji LSR  
 
 
 

 
Punktacja:  
0, 1; 5; 8 

 
Max.8 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
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. 
1. Liczba osób korzystających corocznie w okresie do 2023 r.  

z nowej i zmodernizowanej infrastruktury wspartej w ramach LSR 
/ Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty: 

a) do 500 osób – 1 pkt, 

b) od 501 do 1000 osób – 5, 

c) powyżej 1000 osób – 8, 
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub  
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nie wykazano wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, 
ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 
Preferuje się operacje, które w opisie zadania we wniosku w sposób 
mierzalny i realny wskażą osiągnięcie rezultatu zgodne z danym 
przedsięwzięciem:  

4. 

Promocja podejścia 
oddolnego  
 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020  
za pośrednictwem Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka. 
1. 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. 

5. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie 
jako efekt zrealizowanej operacji, polegający  
na funkcjonowaniu powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań 
przez co najmniej 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 
Sezonowość operacji rozumiana będzie jako efekt zrealizowanej 
operacji, który funkcjonuje i przysparza rezultatów przez nie więcej niż 
7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej  
7 miesięcy – 5 pkt. 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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 wykazać osiągnięcie kryterium w 
oparciu o specyfikę operacji. 

6. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

 
Punktacja:  
0; 3; 5;10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 

1. do 100 000,00 PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN – 5  pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN – 3  pkt, 
4. powyżej 250 000,01 PLN – 0 pkt. 

7.  
Liczba składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na dany 
konkurs 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach 

danego konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie  

w ramach danego konkursu – 0 pkt. 

8. 
Wykorzystanie w  
planowanej  
operacji zasady  
partnerstwa  
międzysektorowe 
go oraz zasięg 
oddziaływania 

 
Punktacja:  
0; 3; 6; 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Podejmowane działania opisane we wniosku integrują trzy sektory na 
terenie obszaru PLGR. 
1. W realizacje operacji są zaangażowane trzy sektory - sektor 

społeczny, gospodarczy, publiczny a forma współpracy  
i zaangażowania jest uzasadniona i została spisana w postaci 
porozumienia / umowy o współpracy – 3 pkt. 
a) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min. 3 gmin –  

6 pkt. 



12 
  
 

b) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru wszystkich gmin – 
10 pkt. 

3. 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:: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 

b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz 
głównych zadań objętych tą operacją, 

c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera 
projektu), 

d) określenie roli partnera. 

9. 

Lokalizacja  

 
Punktacja:  

0 lub 2 
 

Max.2 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji zlokalizowane będzie 

na ternie miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tyś 
mieszkańców – 2 pkt. 

2. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji zlokalizowane będzie 
na ternie miejscowości zamieszkałej przez 5 tyś i więcej 
mieszkańców – 0 pkt. 

Ocenie podlegać będzie miejsce zarejestrowania działalności 
gospodarczej na terenie PLGR. 
Liczba mieszkańców sprawdzana będzie w oparciu o dane statystyczne 
według stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego złożenie wniosku o 
dofinansowanie. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

10. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów 

innowacyjności.  
Innowacyjność polega na: 

a) wytworzenie nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), 
dotychczas nieoferowanego / produkowanego na obszarze 
objętym LSR, 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR, 

c) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności  
w proces rozwoju,  

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas 
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 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  
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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. 

11. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

 
Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max.15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Operacja mieści się w preferowanych kategoriach. 
1. Operacja zgodna z preferowanym zakresem LSR - 15 pkt: 

a) modernizacja, remont i budowa ogólnodostępnej infrastruktury 
z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających nauce poprzez 
rekreację, 

b) modernizacja, remont i budowa ogólnodostępnej infrastruktury 
spędzania czasu wolnego przez mieszkańców na wolnym 
powietrzu, 

c) modernizacja, remont i budowa ogólnodostępnej infrastruktury 
rekreacyjnej i sportowej na potrzeby edukacji morskiej i 
żeglarskiej. 

2. Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji 
– 0 pkt. 

12. 

Wpływ operacji na 
dostępność dla osób 
niepełnosprawnych 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań infrastrukturalnych 

zwiększających dostępność infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych i uwzględnia złożone potrzeby tych osób - 10 
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 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.3 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ I TURYSTYCZNEJ 
POPRZEZ ROZWÓJ OFERTY CZASU WOLNEGO ORAZ ROZWIJANIE INNOWACYJNEJ 

OFERTY TURYSTYCZNEJ W OPARCIU O KULTUROWE BOGACTWO OBSZARU 
Przedsięwzięcie: 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie 

związanych z działalnością rybacką 

LP Nazwa kryterium 
Max 

liczba pkt. 
 Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

Punktacja: 0 
lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 pkt.: 
a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie 

na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub 
prawomocne pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią 
właściwego organu  
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do 
wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 
dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-
prawnego, a dla przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku 
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potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 
 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 
lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia 
budowy (np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona z 
ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo 
informujące, że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni 
licząc od daty złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały 
wystawione lub wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia 
konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

Punktacja:  0 
lub 5 

 
Max 5 

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. 

3. 

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

Punktacja:  
0; 3; 7; 13  

 
Max 13 

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: 

Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej  
infrastruktury 

a) do 500 odbiorców – 3 pkt. 
b) 501 – 1000 odbiorców – 7 pkt. 
c) Powyżej 1001 odbiorców 13 pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
wykazano wskaźników – 0 pkt. 

4. 

Promocja podejścia 
oddolnego  

Punktacja:  0 
lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie  
z wytycznymi dla PO RYBY 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. 

5. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 

1. do 100 000,00  PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN - 5 pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN - 3 pkt. 
4. d) powyżej 250 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. Liczba składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na 

Punktacja:  0 
lub 5 

 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach 
danego konkursu - 5 pkt. 
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dany konkurs Max 5 2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie  
w ramach danego konkursu – 0 pkt. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

7. 

Innowacyjność 
operacji 

Punktacja:  
0; 7; 13 

 
Max 13 

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) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności  
w proces rozwoju,  

c) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas 
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

d) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 13 
pkt.  

b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 8 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. 

8. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

Punktacja:  
0; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych 

kategorii1 – 10 pkt: 
Preferowane kategorie operacji obejmują infrastrukturę rekreacyjną, 
turystyczną lub kulturalną bazującą na dziedzictwie rybackim i 
obejmuje działania:   

a) modernizacja, remont, budowa, wyposażenie 
ogólnodostępnej infrastruktury kultury, 

b) poprawa bezpieczeństwa i usuwanie barier 
architektonicznych w obiektach kulturalnych, 

c) rozbudowa małej architektury w nawiązaniu do morskiego i 
rybackiego charakteru obszaru, 

d) interaktywne wystawy i aplikacje o  tematyce  rybackiej  
i morskiej, 

e) zabezpieczanie i przywracanie wartości obiektom 
historycznym, w szczególności świadczącym  
o tradycjach, kulturze i specyfice obszaru. 

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. 

9. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

Punktacja:  0 
lub 6 

 
Max 6 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana 
będzie jako efekt zrealizowanej operacji, polegający na 
funkcjonowaniu powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez 
co najmniej 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość 
operacji rozumiana będzie jako efekt zrealizowanej operacji, który 
funkcjonuje i przysparza rezultatów przez nie więcej niż 7 miesięcy w 
ciągu roku kalendarzowego. 
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1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej  
7 miesięcy – 6 pkt. 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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. 

10. 

Wpływ operacji na 
dostępność dla 
osób 
niepełnosprawnych 

Punktacja:  0 
lub 6 

 
Max 6 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań infrastrukturalnych 

zwiększających dostępność infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych i uwzględnia złożone potrzeby tych osób - 6 
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 

11. 

Wpływ operacji na 
zabezpieczenie/ 
udostępnienie 
obiektu i oferty 

Punktacja:  0 
lub 6 

 
Max 6 

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 - 6 pkt. 

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. 

12. 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 
zidentyfikowaną w 
LSR 

Punktacja:  
0; 3; 6 

 
Max 6 

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 - 6 pkt, 

b) pozytywne oddziaływanie operacji na jedną  
ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze 
LSR - 3 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. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 
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CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.3 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ I TURYSTYCZNEJ 
POPRZEZ ROZWÓJ OFERTY CZASU WOLNEGO ORAZ ROZWIJANIE INNOWACYJNEJ 

OFERTY TURYSTYCZNEJ W OPARCIU O KULTUROWE BOGACTWO OBSZARU 
Przedsięwzięcie: 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego 

LP 
Nazwa 

kryterium 

Max 
liczba 
pkt. 

Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 pkt.: 
a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  

na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego 
organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona do 
wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty 
zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, 
a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż  
3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona z ostatnim 
wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, 
że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty 
złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

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. 

3. 
Wpływ wartości 
wskaźników 
rezultatu  
przyjętych w 
projekcie na 
osiągnięcie 
wskaźników 
realizacji LSR  
 
 
 

Punktacja:  
0; 3; 6; 10  

 
Max 10 

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 
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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: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 

b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz 
głównych zadań objętych tą operacją, 

c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera 
projektu), 

d) określenie roli partnera, 

e) określenie wysokości wkładu finansowego partnera, 

f) szczegółowy budżet projektu z podziałem kosztów  
na poszczególnych partnerów.  

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 
1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi dla PO 

RYBY 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. 

5. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max 10 

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. d) powyżej 100 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. 
Liczba składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na 
dany konkurs 

Punktacja:  
0 lub 8 

 
Max 8 

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. 

Innowacyjność 
operacji 

Punktacja:  
0; 7; 12 

 
Max 12 

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 informacyjno-
komunikacyjnych. 

2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  
a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 12 pkt.  
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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. 

8. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

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, 

d) 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. 

9. 

Wpływ projektu 
na ochronę 
środowiska 

Punktacja:  
0; 5; 10 

 
Max 10 

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. 

10. 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 
zidentyfikowaną 
w LSR 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

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 
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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. 

11. 

Wpływ operacji 
na dostępność dla 
osób 
niepełnosprawnyc
h 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max  5 

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. 

12. 

Wpływ operacji 
na 
zabezpieczenie/ 
udostępnienie 
obiektu i oferty 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

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. 

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.. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.5: ROZWÓJ ODDOLNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW NA RZECZ 
INNOWACYJNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – EDUKACJA  

I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
Przedsięwzięcie 1.5.1 Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym szczególnie 

osób zagrożonych wykluczeniem 

LP Nazwa kryterium Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie 

na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub 
prawomocne pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią 
właściwego organu  
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do 
wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 
dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-
prawnego, a dla przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 
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* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 
lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia  
na budowę/ zgłoszenia budowy (np. kopia dziennika budowy – 
strona tytułowa oraz strona z ostatnim wpisem), w innym przypadku 
punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo 
informujące, że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni 
licząc od daty złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały 
wystawione lub wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia 
konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

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. 

3. 

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

 
Punktacja:  
0; 5; 10;15 

 
Max.15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
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: 

1. Liczba osób  korzystających z oferty wdrożonej w ramach LSR, 
w tym osób z grup defaworyzowanych: 

a) do 20 osób – 5 pkt, 

b) od 21 do 50 osób – 10, 

c) powyżej 50 osób – 15. 
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 

wykazano wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników 

rezultatu, ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz 

wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji 

LSR. 

4. 

Promocja podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020  
za pośrednictwem Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna 
Grupa Rybacka. 
1. 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. 

5. 
Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

 
Punktacja:  

0; 3;10 
 

Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
1. od 25 000,01 do 100 000,00 PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 tys. do 200 000,00 PLN - 3  pkt, 
3. powyżej 200 000,01 PLN - 0 pkt. 

6. Preferowana 
kategoria 

 
Punktacja:  

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawcą jest podmiot należący do podmiotów działających 
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wnioskodawców 0 lub 10 
 

Max.10 

na rzecz grup defaworyzowanych - 10 pkt: 

a) organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

2. Wnioskodawcą nie jest podmiot należący do w/w grup - 0 pkt. 

7. 

Projekt zakłada 
zaangażowanie osób 
defaworyzowanych  

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Założono zaangażowanie w realizację i przygotowanie projektu 

osób z poniższych grup defaworyzowanych:  
a) osoby w wieku 50+,  
b) osoby niepełnosprawne, 

2. Brak zaangażowania w realizację i przygotowanie projektu osób 

z w/w grupy defaworyzowane lub brak odpowiedniego opisu – 

0 pkt. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

8. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 8;15 
 

Max.15 

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, aktywizacji grup i środowisk lokalnych, 
dotychczas pozostających poza głównym nurtem procesu 
rozwoju,  

d) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 15 

pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 8 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. 

9. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest zgodna z preferowanym zakresem LSR – 10 pkt. 

a) aktywizacja i integracja osób starszych i dzieci, integracja 
wewnątrz i międzypokoleniowa 

b) opieka tele-medyczna  
c) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z grup 

defaworyzowanych, szczególnie osób starszych  

d) wsparcie adresowanej do „trudnej młodzieży” i dzieci 
niepełnosprawnych 

2. Operacja niezgodna z preferowanym zakresem LSR – 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. 

10. Wartość 
merytoryczna 
przedsięwzięcia 
i metody jego  

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Możliwa jest ocena opisanego we wniosku zakresu operacji  

z punktu widzenia:  
a) adekwatności i atrakcyjności zaproponowanych form, 
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realizacji Max 10 metod,  instrumentów lub narzędzi wsparcia w stosunku do 
zidentyfikowanych potrzeb, specyfiki grupy celowej  
i tematyki określonej w konkursie, w kontekście realizacji 
założonych celów LSR, 

e) wartości i poprawności merytorycznej proponowanych 
działań, 

f) planu zaproponowanych działań, możliwości ich realizacji 
przy zakładanych zasobach i środkach, 

2. Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają na 
spełnienie kryterium: 
a) wyróżniający – 10 pkt, 
b) nie budzący wątpliwości – 5 pkt, 
c) budzący wątpliwości lub brak odpowiedniego opisu –  

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. 
 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.5 ROZWÓJ ODDOLNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW NA RZECZ 
INNOWACYJNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – EDUKACJA  

I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
Przedsięwzięcie: 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR 

LP 
Nazwa 

kryterium 
Max 

liczba pkt. 
Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 pkt.: 
a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  

na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, a 
dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 
oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, potwierdzające 
wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże 
się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, a 
dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 
 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 lata. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona  
z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, że 



24 
  
 

właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty złożenia 
zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

 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. 

3. 

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

Punktacja:  
0; 6; 7; 10; 

12; 15  
 

Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR wskaźników 

rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem,  
a opis powiązania zakresu operacji z wskaźnikami jest uzasadniony we 
wniosku: 

Liczba dzieci i młodzieży objętych szkoleniami. 
d) do 50 odbiorców – 3 punktów, 
e) od 51 do 100 odbiorców – 7 punktów, 
f) powyżej 101 odbiorców 12 punktów, 
g) w ramach szkoleń i kursów dla wartości z pkt od a) do c) 

przewidziano udział 10% dla osób z grupy defaworyzowanej. + 3  
pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
wykazano wskaźników – 0 pkt. 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi dla 
PO RYBY 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. 

5. 

Liczba 
podmiotów / 
partnerów  

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Ocenie podlegać będzie liczba partnerów, którzy podpisali 

porozumienie / umowę o współpracy w ramach realizacji projektu: 
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 partnerów 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: 

g) dane identyfikujące strony porozumienia, 

h) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych 
zadań objętych tą operacją, 

i) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera projektu), 

j) określenie roli partnera, 
określenie wysokości wkładu finansowego partnera, 

k) szczegółowy budżet projektu z podziałem kosztów na 



25 
  
 

poszczególnych partnerów.  

6. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0; 1; 3; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 

1. do 100 000,00  PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN - 3 pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN - 1 pkt. 
4. powyżej 250 000,00 PLN – 0 pkt. 

7. 
Liczba składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na 
dany konkurs 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego 
konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie  
w ramach danego konkursu – 0 pkt. 

8. 

Preferowana 
kategoria 
wnioskodawców 

Punktacja:  
0 lub 8 

 
Max 8 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca mieści się w preferowanych kategoriach – 8 pkt: 

a) Wnioskodawcą jest publiczna placówka oświatowa lub inna 
jednostka samorządu terytorialnego – 8 pkt. 

2. Wnioskodawca nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii 
operacji – 0 pkt. 

9. 

Poziom 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0 lub 2 

 
Max.2 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy 

określoną w LSR 2014-2020 - 2 pkt. 
2. We wniosku o dofinansowanie nie przewidziano większego udziału 

wkładu własnego - 0 pkt. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

10. 

Innowacyjność 
operacji 

Punktacja:  
0; 7; 12 

 
Max 12 

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 informacyjno-
komunikacyjnych. 

2. Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
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. 

11. Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja mieści się w preferowanych kategoriach – 10 pkt; 

a) zajęcia edukacyjne i integracyjne prowadzone  
za pośrednictwem zajęć dodatkowych w szkołach publicznych 
skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach których zakłada się 
uzyskanie przez min 50 % uczestników patentu żeglarza lub 
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diagnozy sternika motorowodnego, 
b) zajęcia edukacyjne i integracyjne prowadzone  

za pośrednictwem zajęć dodatkowych z zakresu edukacji 
żeglarskiej w szkołach publicznych skierowane do młodzieży 
posiadającej min patent żeglarza lub sternika motorowodnego min 
70% posiada uprawnienia, 

c) zajęcia edukacyjne skierowane do nauczycieli szkół publicznych w 
których zakłada się uzyskanie przez min 50 % uczestników patentu 
żeglarza lub sternika motorowodnego, 

d) zajęcia edukacyjne i integracyjne prowadzone z zakresu edukacji 
żeglarskiej z seniorami 50+ z terenu działania PLGR min 70% 
seniorów. 

2. Operacja nie mieści się w preferowanej kategorii operacji 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. 

12. 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 
zidentyfikowaną w 
LSR 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja  oddziałuje pozytywnie na: dzieci i młodzież, osoby 
starsze i osoby niepełnosprawne – 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. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 BUDOWA WIZERUNKU OBSZARU I WZROST JEGO 
ROZPOZNAWALNOŚCI 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania promocyjne oraz współpraca na rzecz budowy marki  
w oparciu o specyfikę obszaru 

LP Nazwa kryterium Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1.  

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

 
Punktacja:  0 

lub 10 
 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie na 
budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego 
organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona 
do wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i 
dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-
prawnego, a dla przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty 
zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 
lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia 
budowy (np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona z 
ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo 
informujące, że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni 
licząc od daty złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione 
lub wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni  
od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  0 

lub 5 
 

Max 5 

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. 

3. 
Wpływ wartości 
wskaźników 
rezultatu  
przyjętych w 
projekcie na 
osiągnięcie 
wskaźników 
realizacji LSR  
 
 
 

 
Punktacja:  0 

; 3; 7; 15 
 

Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
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. 
1. Liczba odbiorców działań informacyjno – promocyjnych  

a) od 1000 osób – 3 pkt, 

b) od 1001 do 5000 osób – 7, 

c) powyżej 5000 osób – 15. 
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 

wykazano wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, 
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ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ 
przyjętych wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 

4. 

Promocja podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  0 

lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

1. 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. 

5. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

 
Punktacja:  
0; 3; 5;10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 

1. do 100 000,00 PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN – 5  pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN – 3  pkt, 
4. powyżej 250 000,01 PLN – 0 pkt. 

6. 

Zasięg 
oddziaływania i 
obszar współpracy  

 
Punktacja:  
0; 3; 7; 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
We wniosku o dofinasowanie zawarto informację, że operacja będzie 
realizowana w partnerstwie z podaniem partnerów oraz załączono 
umowy / porozumienia o partnerstwie. 
1. Ocenie podlegać będzie liczba partnerów, które podpisały 

porozumienie / umowę o współpracy. 
a) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min.  

2 gmin obszaru PLGR – 3 pkt. 
b) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min.  

4 gmin obszaru PLGR – 7 pkt. 
c) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru wszystkich gmin 

obszaru PLGR - 15 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: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 

b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz 
głównych zadań objętych tą operacją, 

c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera 
projektu), 

d) określenie roli partnera. 

e)  

7. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

 
Punktacja:  0 

lub 10 
 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana 
będzie jako efekt zrealizowanej operacji, polegający na 
funkcjonowaniu powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez 
co najmniej 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość 
operacji rozumiana będzie jako efekt zrealizowanej operacji, który 
funkcjonuje i przysparza rezultatów przez nie więcej niż 7 miesięcy w 
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ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na  
co najmniej 7 miesięcy – 10 pkt, 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak 7 
miesięcy 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 wykazać osiągnięcie kryterium w 
oparciu o specyfikę operacji. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

8. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 8; 15 
 

Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden  

z kryteriów innowacyjności.  
Innowacyjność polega na: 

a) wytworzenie marki, na obszarze objętym LSR, 
b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 

wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR, 
c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w 
proces rozwoju,  

e) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas 
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

f) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 15 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 8 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. 

9. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

 
Punktacja:  
0; 5; 10; 15 

 
Max 15 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 
1. Operacja jest zgodna z preferowanym zakresem LSR – od 5 do 15 

pkt. 
Preferowana kategoria operacji: 

a) Wspólne dla obszaru kampanie informacyjne  
i promocyjne ukierunkowane na wydłużenie sezonu 
turystycznego – 5 pkt. 

b) Wspólne dla obszaru kampanie promocyjne produktów  
lokalnych, w szczególności rybackich – 5 pkt. 

c) Wspólne dla obszaru kampanie informacyjne  
i promocyjne ukierunkowane na kreowanie żeglarskiego 
ruchu turystycznego na obszarze – 5 pkt. 

2. Operacja jest niezgodna z preferowanym zakresem LSR –  
0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE MIEJSC PRACY 
ODPOWIADAJĄCYCH SPECYFICE  POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH  

Przedsięwzięcie 2.2.1 Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania i rozwoju działalności 
gospodarczej o społecznych celach    

LP Nazwa kryterium Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  
na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego 
organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona do 
wniosku, a dla pozostałych przewidzianych w projekcie 
zakupów dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia 
wniosku, potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-
prawnego, a dla przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty 
zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż  
3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia 
budowy (np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona z 
ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo 
informujące, że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc 
od daty złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione 
lub wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

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. 

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

 
Punktacja:  
0; 3; 5;  10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
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: 

1. Liczba osób/podmiotów objętych pomocą poprzez dotacje 
udzielone dla podmiotów prowadzących społeczne formy 
działalności gospodarczej: 

a) do 50 osób – 3 pkt, 
b) od 51 do 150 osób – 5 pkt, 
c) powyżej 150 osób – 10 pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
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wykazano wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, 
ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 

4. 

Promocja podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

1. 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. 

5. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

 
Punktacja:  
0 lub 12 

 
Max 12 

Kryterium jest punktowane jeżeli 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie 
jako efekt zrealizowanej operacji, polegający  
na funkcjonowaniu powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań 
przez co najmniej 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 
Sezonowość operacji rozumiana będzie jako efekt zrealizowanej 
operacji, który funkcjonuje i przysparza rezultatów przez nie więcej niż 
7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej  
7 miesięcy – 12 pkt. 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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 wykazać osiągnięcie kryterium  
w oparciu o specyfikę operacji. 

6. 

Wykorzystanie w  
planowanej  
operacji zasady  
partnerstwa  
międzysektorowe 
go oraz zasięg 
oddziaływania  

 
Punktacja:  
0; 3; 6; 9; 

10; 13 
 

Max 13 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Podejmowane działania opisane we wniosku integrują trzy sektory na 
terenie obszaru PLGR. 
1. W realizacje operacji są zaangażowane trzy sektory - sektor 

społeczny, gospodarczy, publiczny a forma współpracy  
i zaangażowania jest uzasadniona i została spisana w postaci 
porozumienia / umowy o współpracy – 3 pkt 

2. Zostanie spełniony jeden z poniższych warunków należy przyznać 
dodatkowe punkty jeśli: 
a) porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min. 3 gmin –  

6 pkt, 
b) porozumienia zrzesza partnerów z obszaru wszystkich gmin – 

10 pkt. 
3. We wniosku o dofinansowanie 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: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 
b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz 



32 
  
 

głównych zadań objętych tą operacją, 
c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera 

projektu), 
d) określenie roli partnera, 
e) określenie wysokości wkładu finansowego partnera, 
f) szczegółowy budżet projektu z podziałem kosztów  

na poszczególnych partnerów. 

7. 

Wpływ na miejsca 
pracy 

 
Punktacja:  
0; 5; 10; 15; 

20 
 

Max 20 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy, 

powyżej 1 etatu średniorocznie, nie wlicza się samozatrudnienia: 
a) od 1 etatu średniorocznie do 2 etatów średniorocznie – 5 pkt, 
b) od 2 do 3 etatów średniorocznie etatów średniorocznie – 10 

pkt,  
c) powyżej 3 etatów średniorocznie - 15 pkt, 
d) w ramach stworzonych miejsc pracy dla wartości z pkt od a) do 

c) stworzono miejsce dla osoby z grupy defaworyzowanej na 
rynku pracy + 5 pkt. 

2. Operacja nie przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy lub 
Wnioskodawca w uzasadnieniu operacji wg. lokalnych kryteriów 
wyboru nie wyliczył etatów średniorocznych – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii we wniosku  
o dofinansowanie należy wyliczyć etaty średnioroczne. Do nowych 
miejsc pracy wlicza się osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace 
i spółdzielcze umowy o prace. 
Gdy w dokumentacji aplikacyjnej będą rozbieżności, co do powyższego 
kryterium do oceny przyjmuje się niższą wartość 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

8. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

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) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności  
w proces rozwoju,  

e) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas 
pozostających poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

f) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 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. 

9. Wpływ projektu na 
ochronę 
środowiska 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych 

kategorii- 10 pkt. 
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Max 10 

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. 

10. 

Wpływ operacji na 
dostępność dla 
osób 
niepełnosprawnych 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

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 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE MIEJSC PRACY 
ODPOWIADAJĄCYCH SPECYFICE  POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH 

Przedsięwzięcie: 2.2.3 Podejmowanie i rozwój działalności wykorzystującej potencjał wodny 

LP 
Nazwa 

kryterium 
Max 

liczba pkt. 
Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 pkt.: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  
na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, a 
dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 
oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, potwierdzające 
wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do 
wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, 
a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 
 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 lata. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona  
z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
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** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, 
że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty 
złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

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. 

3. 

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

Punktacja:  
0; 8; 10; 13; 

15; 18 
 

Max 18 

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: 

Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy, nie wlicza się 
samozatrudnienia: 

a) powyżej 1 etatu do 2 etatów średniorocznie  – 8 pkt, 
b) powyżej 2 etatu  do 3 etatów średniorocznie  – 10 pkt, 
c) powyżej 3 etatów średniorocznie - 13 pkt, 
d) dodatkowo jeżeli w ramach stworzonych etatów średniorocznych 

dla wartości z pkt od a do c stworzono co 1 etat średnioroczny dla 
osoby z grupy defaworyzowanej na rynku pracy. + 5 pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
wykazano wskaźników – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w uzasadnieniu operacji wg. lokalnych 
kryteriów wyboru należy wyliczyć etaty średnioroczne.  
Do nowych miejsc pracy wlicza się osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace i spółdzielcze umowy o prace. 
Gdy w dokumentacji aplikacyjnej będą rozbieżności, co do powyższego 
kryterium do oceny przyjmuje się niższą wartość 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 
1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi dla PO 

RYBY 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. 

5. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
1. do 100 000,00  PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN - 5 pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN - 3 pkt. 
4. d) powyżej 250 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. 

Poziom 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0 lub 2 

 
Max.2 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wkład własny Wnioskodawcy jest większy niż minimalny wkład 

własny beneficjenta określony w LSR 2014-2020 dla danego 
konkursu - 2 pkt. 

2. We wniosku o dofinansowanie nie przewidziano większego udziału 
wkładu własnego - 0 pkt. 
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7. 
Liczba składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na 
dany konkurs 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego 

konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie  

w ramach danego konkursu – 0 pkt. 

8. 

Preferowana 
kategoria 
wnioskodawców 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca mieści się w preferowanych kategoriach – 5 pkt, 

a) Wnioskodawcą jest rybak pracujący na łodzi lub kutrze rybackim, 
b) Wnioskodawcą jest armator / właściciel łodzi lub kutra 

rybackiego. 
2. Wnioskodawca nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii 

operacji – 0 pkt. 
Aby otrzymać punkty w tej kategorii do wniosku o dofinansowanie należy 
załączyć dokumenty potwierdzające, że Wnioskodawca jest osobą 
pracującą w rybołówstwie. 
 
 
 
 
 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

9. 

Innowacyjność 
operacji 

Punktacja:  
0; 5; 10 

 
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) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej  
nie stosowanych na obszarze objętym LSR, 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces 
rozwoju,  

e) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających 
poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

f) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

2. Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 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 

10. 

Zgodność z 
preferowanymi 
w ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii1 – 

10 pkt: 
Preferowane kategorie operacji:   

a) świadczenie usług uzupełniających do przedsięwzięć 
strategicznych województwa Pomorskiego „ Kajakiem przez 
Pomorze” i „ Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska”, 

b) świadczenie usług transportu wodnego,  
c) świadczenie usług szkutnictwa, sprzedaży i naprawy kutrów  

i łodzi oraz osprzętu połowowego, 
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d) świadczenie usług związanych z wypożyczaniem sprzętu 
sportowego, 

e) świadczenie okołoturystycznych usług sportowo – rekreacyjnych. 
2. Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji 

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. 

11. 

Wpływ projektu 
na ochronę 
środowiska 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
a) Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii- 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. 

b) 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. 

12. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie 
jako efekt zrealizowanej operacji, polegający na funkcjonowaniu 
powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez co najmniej 7 
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość operacji rozumiana 
będzie jako efekt zrealizowanej operacji, który funkcjonuje i przysparza 
rezultatów przez nie więcej niż 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej  
7 miesięcy – 5 pkt, 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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 wykazać osiągnięcie kryterium  
w oparciu o specyfikę operacji. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE MIEJSC PRACY 
ODPOWIADAJĄCYCH SPECYFICE  POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH 

Przedsięwzięcie: 2.2.3 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze - premie 
na uruchomienie działalności gospodarczej. 

LP 
Nazwa 

kryterium 
Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  
na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, 
a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty 
zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, 
a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż  
3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona z ostatnim 
wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, 
że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty 
złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

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. 

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

 
Punktacja:  
0; 3; 6; 7; 

10 
 

Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR wskaźników 
rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu 
operacji ze wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku. 
1. Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy, 

powyżej 1 etatu średniorocznie, nie wlicza się samozatrudnienia: 
a) od 1 etatu średniorocznie do 2 etatów średniorocznie – 3 pkt, 
b) powyżej 2 etatów średniorocznie – 7 pkt, 
c) w ramach stworzonych miejsc pracy dla wartości z pkt od a) do 

b) stworzono miejsce dla osoby z grupy defaworyzowanej  
na rynku pracy + 3  pkt. 
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2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
wykazano wskaźników. 

Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, 
ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 
Aby otrzymać punkty w tej kategorii we wniosku o dofinansowanie 
należy wyliczyć etaty średnioroczne.  
Do nowych miejsc pracy wlicza się osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace i spółdzielcze umowy o prace. 
Gdy w dokumentacji aplikacyjnej będą rozbieżności, co do powyższego 
kryterium do oceny przyjmuje się niższą wartość 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

1. 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. 

5. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie 
jako efekt zrealizowanej operacji, polegający na funkcjonowaniu 
powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez co najmniej 7 
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość operacji rozumiana 
będzie jako efekt zrealizowanej operacji, który funkcjonuje i przysparza 
rezultatów przez nie więcej niż 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej  
7 miesięcy – 10 pkt, 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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 wykazać osiągnięcie kryterium  
w oparciu o specyfikę operacji. 

6. 

Preferowana 
kategoria 
wnioskodawców 

 
Punktacja:  
0; 5; 10; 15; 

20 
 

Max. 20 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawcą jest podmiot należący do grup defaworyzowanych 

ze względu na dostęp do rynku pracy określony w LSR -  10 pkt: 
2. Wnioskodawca posiada miejsce stałego zameldowania  

na obszarze objętym LSR nie krócej niż 5 lat przed dniem złożenia 
wniosku – 5 pkt. * 

3. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie lub 
kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie w zakresie zbieżnym z 
tematyką uruchamianej działalności  – 5 pkt. * 

4. Wnioskodawcą nie jest podmiot należący do grup, o których mowa 
w pkt. 1, 2, 3 – 0 pkt. 

* Aby otrzymać dodatkowe punkty do wniosku o dofinansowanie należy 
załączyć dokumenty potwierdzające miejsce zameldowania oraz 
dokument stwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe.  

7. 
Poziom 
wnioskowanego 
dofinansowania 

 

Punktacja:  
0 lub 2 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wkład własny Wnioskodawcy jest większy niż minimalny wkład 

własny beneficjenta określony  w LSR 2014-2020 dla danego 
konkursu - 2 pkt. 

2. We wniosku o dofinansowanie nie przewidziano większego udziału 
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 Max.2 
 

wkładu własnego - 0 pkt. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

8. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

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 informacyjno-
komunikacyjnych. 

2. Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 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. 

9. 

Wpływ projektu 

na ochronę 

środowiska 

 

Punktacja:  

0 lub 10 

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. 

10. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja zgodna jest z preferowanym zakresem LSR  

Preferowane będą przedsięwzięcia należące do co najmniej jednej  

z wymienionych grup – 10 pkt. 

a) działalność turystyczna z wyłączeniem tworzenia miejsc 
noclegowych, 

b) działalność przedszkolna, 
c) działalność opiekuńcza  adresowana do dzieci lub osób 

niepełnosprawnych lub seniorów, 
d) rozwój produktów lokalnych, 
e) działalność prozdrowotna. 
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2. Operacja niezgodna z preferowanym zakresem LSR – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w opisie operacji we wniosku  

w sposób mierzalny i realny należy wykazać osiągnięcie kryterium w 

oparciu o specyfikę operacji. 

11. 

Racjonalność i 
rzetelność 
przygotowania 
budżetu 

 
Punktacja:  

0 lub 8 
 

Max.8 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wydatków ponoszonych  

w ramach operacji grantowej oraz wiarygodnie udokumentował ich 

wysokość – 8 pkt. 

2. Wnioskodawca nie wyjaśnił lub niewystarczająco wyjaśnił zasadność 

wydatków  ponoszonych w ramach operacji grantowej lub/i  

niewłaściwie udokumentował ich wysokość – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE MIEJSC PRACY 
ODPOWIADAJĄCYCH SPECYFICE  POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH 

Przedsięwzięcie: 2.2.3 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze 

LP 
Nazwa 

kryterium 
Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  

na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, a 
dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 
oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, potwierdzające 
wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do 
wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże 
się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, a 
dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 lata. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona  
z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, że 
właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty złożenia 
zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 
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2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

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. 

3. 

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

 
Punktacja:  
0; 5; 10; 
15; 20 

 
Max.20 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy, powyżej 

1 etatu średniorocznie, nie wlicza się samozatrudnienia: 
a) od 1 etatu średniorocznie do 2 etatów średniorocznie – 5 pkt, 
b) powyżej 2 etatu  do 3 etatów średniorocznie  – 10 pkt, 
c) powyżej 3 etatów średniorocznie - 15 pkt, 
d) dodatkowo jeżeli w ramach stworzonych miejsc pracy dla wartości 

z pkt od a do c stworzono co najmniej 1 miejsca dla osoby z grupy 
defaworyzowanej na rynku pracy. + 5 pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
wykazano wskaźników – 0 pkt 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii we wniosku o dofinansowanie należy 
wyliczyć etaty średnioroczne. Do nowych miejsc pracy wlicza się osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o prace i spółdzielcze umowy o prace. 
Gdy w dokumentacji aplikacyjnej będą rozbieżności, co do powyższego 
kryterium do oceny przyjmuje się niższą wartość 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

1. 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. 

5. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

 
Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 

1. do 100 000,00  PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN - 5 pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN - 3 pkt. 
4. powyżej 250 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. 

Poziom 
wnioskowanego 
dofinansowania 

 

Punktacja:  
0 lub 2 

 Max.2 
 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wkład własny Wnioskodawcy jest większy niż minimalny wkład 

własny beneficjenta określony w LSR 2014-2020 dla danego konkursu 
- 2 pkt. 

2. We wniosku o dofinansowanie nie przewidziano większego udziału 
wkładu własnego - 0 pkt. 

7. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

 
Punktacja:  

0 lub 8 
 

Max 8 

Kryterium jest punktowane jeżeli 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie 
jako efekt zrealizowanej operacji, polegający na funkcjonowaniu 
powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez co najmniej 7 
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość operacji rozumiana 
będzie jako efekt zrealizowanej operacji, który funkcjonuje i przysparza 
rezultatów przez nie więcej niż 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej 7 miesięcy – 8 
pkt, 
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2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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 wykazać osiągnięcie kryterium  
w oparciu o specyfikę operacji. 

8. Liczba 
składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na 
dany konkurs 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max.5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego 

konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie w ramach 

danego konkursu – 0 pkt. 

9. 

Wnioskodawca  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max. 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca nie składał wniosków o dofinansowanie  

za pośrednictwem PLGR lub składał wniosek, który nie został wybrany 
do dofinansowania – 5 pkt. 

2. Wnioskodawca zrealizował i rozliczył operację zgodnie z zawartą 
umową – 5  pkt. 

3. Wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w pkt. 1 i 2 – 0 pkt. 
W ramach kryterium będzie weryfikowana wiarygodność Wnioskodawcy ze 
względu na wywiązanie się przez niego z umów o dofinansowanie 
projektów wybranych do dofinansowania przez PLGR w okresie 
programowania 2007-2013. 
* w przypadku pkt. 2) należy udokumentować zrealizowanie i rozliczenie 
wniosku 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

10. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

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) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces 
rozwoju,  

e) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających 
poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

f) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 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. 

11. Zgodność z 
preferowanymi 
w ramach LSR 
kategoriami 
operacji 

 
Punktacja:  

0 lub10 
 

Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii – 

5 pkt: 
Preferowane kategorie operacji:   

a) rozwój działalności gospodarczej nie związany z modernizacją / 
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wynikającymi z 
diagnozy 

poszerzeniem bazy noclegowej. 
2. Dodatkowo można otrzymać 5 punktów jeżeli operacja dotyczy: 

a) przedsięwzięcia zakładające działalność, której podstawę będą 
stanowiły lokalne produkty rolne, 

b) przedsięwzięcia związane z turystyką prozdrowotna  
z wyłączeniem projektów ograniczających się do rozwoju bazy 
noclegowej, 

c) przedsięwzięcia związane z działalność opiekuńcza lub edukacyjną 
adresowana do dzieci lub osób niepełnosprawnych lub seniorów, 

d) przedsięwzięcia związane ze świadczeniem usług rekreacji  
i turystyki wodnej, 

e) działalności prozdrowotnej. 
3. Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji – 

0 pkt. 

12. 

Wpływ projektu 
na ochronę 
środowiska 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

Max.10 

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. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
  
 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3: MAKSYMALIZOWANIE I DYWERSYFIKACJA DOCHODÓW Z 
RYBOŁÓWSTWA ORAZ PROMOCJA PRODUKTÓW / RYBOŁÓWSTWA 

Przedsięwzięcie: 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej 

LP 
Nazwa 

kryterium 

Max 
liczba 
pkt. 

Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 pkt.: 
a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  

na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, 
a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty 
zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, 
a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż 3 lata. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona  
z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, 
że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty 
złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

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. 

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

Punktacja:  
0; 5: 8; 10; 
13; 15; 18 

 
Max 18 

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: 

Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy, nie wlicza się 
samozatrudnienia: 

a) 1 etat średniorocznie  – 5 pkt, 
b) powyżej 1 etatu do 2 etatów średniorocznie  – 8 pkt, 
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c) powyżej 2 etatu  do 3 etatów średniorocznie  – 10 pkt, 
d) powyżej 3 etatów średniorocznie - 13 pkt, 
e) dodatkowo jeżeli w ramach stworzonych etatów średniorocznych 

dla wartości z pkt od a do c stworzono co etat średnioroczny 1 
miejsca dla osoby z grupy defaworyzowanej na rynku pracy. + 5 
pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
wykazano wskaźników – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w uzasadnieniu operacji wg. 
lokalnych kryteriów wyboru należy wyliczyć etaty średnioroczne.  
Do nowych miejsc pracy wlicza się osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace i spółdzielcze umowy o prace. 
Gdy w dokumentacji aplikacyjnej będą rozbieżności, co do powyższego 
kryterium do oceny przyjmuje się niższą wartość 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 

1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi dla PO 
RYBY 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. 

5. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 

1. do 100 000,00  PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 do 200 000,00 PLN - 5 pkt, 
3. od 200 000,01 do 250 000,00 PLN - 3 pkt, 
4. powyżej 250 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. Liczba 
składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na 
dany konkurs 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego 

konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie  

w ramach danego konkursu – 0 pkt. 

7. 

Preferowana 
kategoria 
wnioskodawców 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskodawca mieści się w preferowanych kategoriach – 5 pkt: 

a) Wnioskodawcą jest rybak mający do 35 roku życia, licząc do dnia 
złożenia wniosku. 

b) Wnioskodawcą jest rybak mający powyżej 55 roku życia, licząc do 
dnia złożenia wniosku. 

c) Wnioskodawcą jest rybak prowadzący działalność rybacką 
wyłącznie na łodzi do 9 metrów.  

2. Wnioskodawca nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii 
operacji – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii do wniosku o dofinansowanie należy 
załączyć dokumenty potwierdzające, że Wnioskodawca jest osobą 
spełniającą warunki poszczególnych preferowanych kategorii.   

8. 

Poziom 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0 lub 2 

 
Max.2 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wkład własny Wnioskodawcy jest większy niż minimalny wkład 

własny beneficjenta określony w LSR 2014-2020 dla danego 
konkursu - 2 pkt. 

2. We wniosku o dofinansowanie nie przewidziano większego udziału 
wkładu własnego - 0 pkt. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 
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9. 

Innowacyjność 
operacji 

Punktacja:  
0; 5; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jedno z kryteriów 

innowacyjności.  
Innowacyjność polega na: 

a) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR, 

b) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces 
rozwoju,  

e) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających 
poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

f) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 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. 

10. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii - 

10 pkt: 
Preferowane kategorie operacji:   

a) Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej 
polegającym na świadczeniu usług turystycznych, wpisujących się 
w założenia „Szlaku Rybackiego” określone w LSR. 

b) Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej 
polegającym na świadczeniu usług związanych z przetwórstwem 
rybnym. 

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. 

11. 

Wpływ projektu 
na ochronę 
środowiska 

Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii - 

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. 
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12. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie 
jako efekt zrealizowanej operacji, polegający na funkcjonowaniu 
powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez co najmniej 7 
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość operacji rozumiana 
będzie jako efekt zrealizowanej operacji, który funkcjonuje i przysparza 
rezultatów przez nie więcej niż 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej  
7 miesięcy – 5 pkt, 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3: MAKSYMALIZOWANIE I DYWERSYFIKACJA DOCHODÓW  
Z RYBOŁÓWSTWA ORAZ PROMOCJA PRODUKTÓW / RYBOŁÓWSTWA 

Przedsięwzięcie: 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich 

LP 
Nazwa 

kryterium 
Max 

liczba pkt. 
Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji. 
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się – 15 pkt.: 

a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie  
na budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, a 
dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono 
oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, potwierdzające 
wszystkie koszty tych zakupów  
i dokumenty zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże 
się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, a 
dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż  
3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 
(np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona z ostatnim 
wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, 
że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty 
złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione lub 
wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 
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2. 

Kompletność 
dokumentacji 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

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. 

3. 

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

Punktacja:  
0; 8; 10; 13; 

15; 18 
 

Max 18 

Kryterium podlega ocenie 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: 

Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy, powyżej 1 
etatu średniorocznie, nie wlicza się samozatrudnienia: 

a) od 1 etatu średniorocznie do 2 etatów średniorocznie – 8 pkt, 
b) powyżej 2 etatu  do 3 etatów średniorocznie  – 10 pkt, 
c) powyżej 3 etatów średniorocznie - 13 pkt, 
d) dodatkowo jeżeli w ramach stworzonych etatów średniorocznych 

dla wartości z pkt od a do c stworzono co etat średnioroczny  
1 miejsca dla osoby z grupy defaworyzowanejna na rynku pracy. 
+ 5 pkt. 

2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub  
nie wykazano wskaźników – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii w uzasadnieniu operacji wg. 
lokalnych kryteriów wyboru należy wyliczyć etaty średnioroczne.  
Do nowych miejsc pracy wlicza się osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace i spółdzielcze umowy o prace. 
Gdy w dokumentacji aplikacyjnej będą rozbieżności, co do powyższego 
kryterium do oceny przyjmuje się niższą wartość. 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 
1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi dla PO 

RYBY 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. 

5. 

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max 10 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 
1. do 100 000,00  PLN - 10 pkt, 
2. od 100 000,01 tys. do 200 000,00 PLN - 5 pkt, 
3. od 200 000,01 tys. do 250 000,00 PLN - 3 pkt. 
4. powyżej 250 000,00 PLN – 0 pkt. 

6. 

Poziom 
wnioskowanego 
dofinansowania 

Punktacja:  
0 lub 2 

 
Max.2 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wkład własny Wnioskodawcy jest większy niż minimalny wkład 

własny beneficjenta określony w LSR 2014-2020 dla danego 
konkursu - 2 pkt. 

2. We wniosku o dofinansowanie nie przewidziano większego udziału 
wkładu własnego - 0 pkt. 

7. Liczba 
składanych 
wniosków w 
odpowiedzi na 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 
1. Wnioskodawca składa 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego 

konkursu - 5 pkt. 
2. Wnioskodawca składa więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie  
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dany konkurs w ramach danego konkursu – 0 pkt. 

8. 

Preferowana 
kategoria 
wnioskodawców 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium podlega ocenie jeżeli: 
1. Wnioskodawca mieści się w preferowanych kategoriach – 5 pkt: 

a) Wnioskodawcą jest rybak mający do 35 roku życia, licząc  
do dnia złożenia wniosku, 

b) Wnioskodawcą jest rybak prowadzący działalność rybacką 
wyłącznie na łodzi do 9 metrów.  

2. Wnioskodawca nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii 
operacji – 0 pkt. 

Aby otrzymać punkty w tej kategorii do wniosku o dofinansowanie należy 
załączyć dokumenty potwierdzające, że Wnioskodawca jest osobą 
pracującą w rybołówstwie lub jest właścicielem łodzi rybackiej  
do 9 metrów. 
 

9. 

Partnerstwo 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja przyczyni się do stworzenia łańcucha dostaw 

obejmującego przedstawicieli trzech branż: 
a) rybaka, przetwórcę rybnego, restaurację, 
b) rybaka, przetwórcę rybnego, sklep rybny, 
c) rybaka, przetwórcę rybnego, podmiot prowadzący bezpośrednią 

sprzedaż ryb. 
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.  
W umowie partnerskiej lub porozumieniu obligatoryjnie muszą znaleźć 
się następujące zapisy: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 
b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz 

głównych zadań objętych tą operacją, 
c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera 

projektu), 
d) określenie roli partnera, 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

10. 

Innowacyjność 
operacji 

Punktacja:  
0; 5; 10 

 
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) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces 
rozwoju,  

e) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających 
poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

f) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 pkt. 
c) Operacja nie jest innowacyjna lub jest innowacyjna w skali 
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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. 

11. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

Punktacja:  
0; 5; 10 

 
Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
Preferowane kategorie operacji:   
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii 

– 10 pkt: 
a) Operacje związane z rozwojem lub zakładaniem działalności 

gospodarczej polegających na wędzeniu. 
b) Operacje związane z rozwojem lub zakładaniem działalności 

gospodarczej polegających wstępnej obróbce ryb. 
2. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych – 5 pkt. 

a) Operacje związane z rozwojem lub zakładaniem działalności 
gospodarczej polegających utworzeniu sklepów rybnych. 

b) Operacje związane z rozwojem lub zakładaniem działalności 
gospodarczej polegających na utworzeniu restauracji rybnych. 

3. 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. 

12. 

Wpływ projektu 
na ochronę 
środowiska 

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii - 

10 pkt. 
Preferowane zakresy w ramach operacji:   

a) podejmowanie działań bezpośrednio przyczyniających się do 
ochrony środowiska lub klimatu (np. operacje zmniejszające 
emisję hałasu, zanieczyszczeń) - 5 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. 

13. 

Oddziaływanie 
pozasezonowe   

Punktacja:  
0 lub 5 

 
Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie 
jako efekt zrealizowanej operacji, polegający na funkcjonowaniu 
powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez co najmniej 7 
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość operacji rozumiana 
będzie jako efekt zrealizowanej operacji, który funkcjonuje i przysparza 
rezultatów przez nie więcej niż 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej  
7 miesięcy – 5 pkt. 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4: EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA I PROMOCJA NA RZECZ 
PRZEDŁUŻENIA SEZONU TURYSTYCZNEGO I ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW  

Z TURYSTYKI 
Przedsięwzięcie 2.4.1: Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu  

o zintegrowane pakiety turystyczne  

LP 
Nazwa 

kryterium 
Punktacja Sposób oceny 

KRYTERIA OBIEKTYWNE 

1. 

Stopień 
przygotowania 
operacji do 
realizacji 

 
Punktacja:  
0 lub 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 10 pkt. 

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: 
a) operację, która posiada aktualne* prawomocne pozwolenie na 

budowę, zgłoszenie robót budowlanych** lub prawomocne 
pozwolenie wodno-prawne i kopia z pieczęcią właściwego organu 
o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku, 
a dla pozostałych przewidzianych w projekcie zakupów 
dostarczono oferty aktualne*** na dzień złożenia wniosku, 
potwierdzające wszystkie koszty tych zakupów i dokumenty 
zostały załączone do wniosku, 

b) operację, która zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie 
wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia wodno-prawnego, 
a dla przewidzianych w projekcie zakupów dostarczono oferty 
aktualne*** na dzień złożenia wniosku potwierdzające wszystkie 
koszty tych zakupów i dokumenty zostały załączone do wniosku. 

2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji lub nie załączono 
dokumentów potwierdzających jej przygotowanie – 0 pkt. 

 
* jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło więcej niż  
3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę/ zgłoszenia 
budowy (np. kopia dziennika budowy – strona tytułowa oraz strona z 
ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie zostaną przyznane. 
** do zgłoszenia robót budowlanych należy załączyć pismo informujące, 
że właściwy organ administracyjny w terminie 30 dni licząc od daty 
złożenia zgłoszenia nie wniósł do niego sprzeciwu. 
*** za aktualne oferty należy rozumieć takie, które zostały wystawione 
lub wydrukowane nie wcześniej niż 30 dni od ogłoszenia konkursu. 

2. 

Kompletność 
dokumentacji 

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

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. 

3. 
Wpływ wartości 
wskaźników 
rezultatu  
przyjętych w 
projekcie na 
osiągnięcie 
wskaźników 
realizacji LSR  
 
 
 

 
Punktacja:  
0; 3; 5; 10 

 
Max.10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
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. Operacja 
przyczynia się do: 
1. Wzrostu liczby osób, które corocznie w okresie do 2023 

skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, 
która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR  

a) do 200 osób – 3 pkt, 

b) od 201 do 500 osób – 5 pkt, 

c) powyżej 500 osób - 10 pkt. 
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie 
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wykazano wskaźników – 0 pkt. 
Ocenie podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników rezultatu, 
ich realność osiągnięcia co do terminu i wartości oraz wpływ przyjętych 
wskaźników na osiągnięcie wskaźników realizacji LSR. 

4. 

Promocja 
podejścia 
oddolnego  

 
Punktacja:  

0 lub 5 
 

Max 5 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
We wniosku o dofinansowanie zadeklarowano sposób  informowania 
społeczności o realizacji operacji ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. 
1. 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. 

5. 

Liczba 
podmiotów / 
partnerów 
tworzących sieć 
współpracy 

 
Punktacja:  
0; 5; 10; 15 

 
Max.15 

Kryterium jest punktowane jeżeli : 
We wniosku o dofinasowanie zawarto informację, że operacja będzie 
realizowana w partnerstwie z podaniem partnerów oraz załączono 
umowy / porozumienia o partnerstwie. 
1. 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 – 5 pkt, 
b) od 4 do 5 – 10 pkt, 
c) powyżej 5 – 15 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, która ma na celu 
zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez partnerów 
poprzez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie 
kompleksowej oferty sprzedaży takich dóbr lub usług. W umowie 
partnerskiej lub porozumieniu obligatoryjnie muszą znaleźć się 
następujące zapisy: 

a) dane identyfikujące strony porozumienia, 

b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz 
głównych zadań objętych tą operacją, 

c) wskazanie strony, która pełni rolę Wnioskodawcy (lidera 
projektu), 

d) określenie roli partnera, 

e) określenie wysokości wkładu finansowego partnera, 

f) Szczegółowy budżet projektu z podziałem kosztów na 
poszczególnych partnerów. 

6. 

Zasięg 
oddziaływania i 
obszar współpracy  

Punktacja:  
0; 3; 8 

 
Max 8 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Opisane w projekcie działania realizowane będą na terenie 

wykraczającym poza obszar 1 gminy na obszarze PLGR. 
a) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min. 2 gmin obszaru 

PLGR – 3 pkt, 
b) Porozumienia zrzesza partnerów z obszaru min. 4 gmin obszaru 

PLGR – 8 pkt. 
2. Porozumienie zrzesza partnerów z 1 gminy obszaru PLGR – 0 pkt. 

7. Oddziaływanie Punktacja:  Kryterium jest punktowane jeżeli: 
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pozasezonowe   0 lub 12 
 

Max 12 

W planowanej operacji założono całoroczność, która rozumiana będzie 
jako efekt zrealizowanej operacji, polegający  
na funkcjonowaniu powstałej/udoskonalonej oferty lub rozwiązań przez 
co najmniej 7 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Sezonowość 
operacji rozumiana będzie jako efekt zrealizowanej operacji, który 
funkcjonuje i przysparza rezultatów przez nie więcej niż 7 miesięcy w 
ciągu roku kalendarzowego. 

1. Okres funkcjonowania określony został na co najmniej  
7 miesięcy – 12 pkt. 

2. Okres funkcjonowania określony został na nie więcej jak  
7 miesięcy 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 wykazać osiągnięcie kryterium  
w oparciu o specyfikę operacji. 

KRYTERIA SUBIEKTYWNE 

8. 

Innowacyjność 
operacji 

 
Punktacja:  

0; 5; 10 
 

Max 10 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów 

innowacyjności. Innowacyjność polega na: 
a) wytworzenie nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), 

dotychczas nieoferowanego / produkowanego na obszarze 
objętym LSR, 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR, 

c) zastosowaniu nowych technologii wytwarzania,  
d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 

kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSR, 

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności  
w proces rozwoju,  

f) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas pozostających 
poza głównym nurtem procesu rozwoju,  

g) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Punktacja w tym kryterium liczona jest w skali obszarowej. 
2. Zakres obszarowy innowacji wg. w/w kryteriów :  

a) Operacja innowacyjna w skali całego obszaru PLGR – 10 pkt.  
b) Operacja innowacyjna w skali gminy – 5 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.. 

9. 

Zgodność z 
preferowanymi w 
ramach LSR 
kategoriami 
operacji 
wynikającymi z 
diagnozy 

 
Punktacja:  
0 lub 15 

 
Max 15 

Kryterium jest punktowane jeżeli: 
1. Operacja jest zgodna z preferowanym zakresem LSR – 15 pkt. 
Preferowana kategoria operacji: 

a) sieć w zakresie turystyki prozdrowotnej i rehabilitacji, 
b) sieć w zakresie rozwoju transportu wodnego i rekreacji  

na wodzie. 
2. Operacja jest niezgodna z preferowanymi zakresem LSR –  

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. 

10. Wpływ projektu  Kryterium jest punktowane jeżeli : 
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na ochronę 
środowiska 

Punktacja:  
0; 5; 10 

 
Max 10 

1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii 
od 5 pkt. 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. 

3. 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. 

Maksymalna liczba punktów 100 
Minimalna liczba punktów 40 

 

 


