„Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne”
Załącznik nr 1
OGŁOSZENIE NR 13/2017

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Zakres
ZAKRES WSPARCIA

OCZEKIWANE
PROJEKTY (LSR)

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej,
wdrażane w ramach zakresu o którym mowa w § 5 Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 9
września 2016r.
Tworzenie i rozwój firm w branżach i kierunkach dotyczących szczególnie:
 rozwój działalności gospodarczej wpisujących się w założenia „Szlaku Rybackiego” *
 rozwojem działalności gospodarczej polegającym na świadczeniu usług związanych z
przetwórstwem rybnym,
 projekty rybaków w wieku + 55

Wskaźniki
Produktu:
Liczba operacji polegających na różnicowaniu i
dywersyfikacji działalności
przedsiębiorstwa
rybackiego

WSKAŹNIKI

Rezultatu:
Liczba utworzonych miejsc pracy
Liczba utrzymanych miejsc pracy

KRYTERIA W RAMACH OCENY WSTĘPNEJ
Kryterium

Definicja / opis

Operacja została złożona
w miejscu i terminie, który
został
wskazany
w
ogłoszeniu o naborze
wniosków o udzielenie
wsparcia

Operacja została złożona w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o
udzielenie wsparcia, nr 13/2017

Tak

Nie

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

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o
udzielenie wsparcia nr 13/2017

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Zgodność operacji z
formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu o naborze

Dodatkowe
warunki
udzielenia wsparcia

Wnioskodawca wykazał zgodność operacji z formą
wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze nr
13/2017 tj. refundacja.
Wnioskodawca to:
 armator
statku
rybackiego
o
polskiej
przynależności, na który została wydana licencja
połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub
cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na
obszarze PLGR lub
 pracownicy pracujący na w/w statkach lub
 podmiot, które prowadzi działalność na obszarze
PLGR w zakresie chowu, hodowli lub połowu
ryb, uprawnione do rybactwa zgodnie z ustawą z
dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym lub którym wydano zezwolenie na
prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich
obszarach morskich na podstawie przepisów o
rybołówstwie lub
 osoba fizyczna zamieszkała na terenie PLGR,
która utraciła miejsce pracy w wyniku trwałego

Ocena
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Dodatkowe
warunki
udzielenia wsparcia

zaprzestania działalności połowowej przy użyciu
statku rybackiego lub
 podmiot gospodarczy prowadzący działalność
przetwórczą ryb ( PKD 10.20 z)
Wnioskodawca przedłożył wraz z wnioskiem
ostateczne
pozwolenie
budowlane/pozwolenie
wodnoprawne lub zgłoszenie robót wraz z pismem
właściwego organu administracyjnego o niewniesieniu
uwag do zgłoszenia lub oświadczenie, że dana
inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia robót budowlanych

Tak

Nie

KRYTERIA W RAMACH OCENY ZGODNOŚCI
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 2.3 odnoszącego się do
przedsięwzięcia nr 2.3.1
Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej
jednego wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla
celu szczegółowego nr 2.3 odnoszącego się do
przedsięwzięcia nr 2.3.1

Tak

Nie

Operacja jest zgodna z
Programem Operacyjnym
Rybactwo i Morze 20142020

Operacja przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 20142020

Tak

Nie

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

Tak

Nie

Wnioskodawca jest
uprawniony do uzyskania
wsparcia

Do
uzyskania
wsparcia
uprawniony
jest
wnioskodawca określony w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w
sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej
na realizację operacji w ramach działań wsparcie
przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym
koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4.
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i
Morze” dla celu określonego w paragrafie 5

Tak

Nie

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

Pomoc na realizacje operacji w ramach celu
określonego w § 5 rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9
września 2016 r. przyznaje się do limitu, który
wynosi 300 000,00 zł. na jednego beneficjenta.

Tak

Nie

Wnioskowana
intensywność pomocy na
realizację operacji mieści
się w limicie środków

Pomoc na realizację operacji w ramach naboru
13/2017 przyznaje się do wysokości limitu, który
wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych

Tak

Nie

Tak

Nie

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

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

2.
Kompletność
dokumentacji

3.

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

4.

* za aktualny kosztorys inwestorski należy rozumieć taki kosztorys, który
został sporządzony nie później niż sześć miesięcy przed ogłoszeniem
konkursu.
Punktacja: 0 Kryterium jest punktowane jeżeli:
lub 5
1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej
operacji załączniki zgodnie z listą załączników podaną w ogłoszeniu o
Max 5
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.
Punktacja: 0; Kryterium jest punktowane jeżeli:
5: 8; 10; 13;
1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR wskaźników
15; 18
rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu
operacji z wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku:
Max 18
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,
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.

Punktacja: 0
lub 5
Max 5
Promocja
podejścia
oddolnego

Kryterium jest punktowane jeżeli:
Operacja jest przygotowana do realizacji – 15 pkt.
1. Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się operację, która posiada
co najmniej dwie oferty dla przewidzianych w projekcie zakupów
towarów lub usług, a w przypadku robót budowlanych załączono
aktualny kosztorys inwestorski* oraz oferty/ kosztorys inwestorski
zostały załączone do wniosku o przyznanie pomocy.
2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt. Do wniosku o
przyznanie pomocy nie załączono dwóch aktualnych ofert / kosztorysu
inwestorskiego.

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
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. zadeklarowano sposób informowania społeczności o realizacji operacji ze
środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za
pośrednictwem Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka poprzez załączenie stosownego oświadczenia wg wzoru
określonego w ogłoszeniu o naborze, tj. 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
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5.
Wartość
wnioskowaneg
o
dofinansowania
6.

Liczba
składanych
wniosków w
odpowiedzi na
dany konkurs

7.

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

Preferowana
kategoria
wnioskodawcó
w

8.
Poziom
wnioskowaneg
o
dofinansowania

Punktacja: 0
lub 2
Max.2

Stowarzyszenia PLGR - 0 pkt.
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.
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.
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.
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. Wkład własny Wnioskodawcy jest większy o min. 5 % niż minimalny
wkład własny określony w LSR 2014-2020 dla danego konkursu - 2 pkt.
2. Wkład własny Wnioskodawcy nie jest większy o min. 5 % niż minimalny
wkład własny określony w LSR 2014-2020 dla danego konkursu - 0 pkt.
KRYTERIA SUBIEKTYWNE

9.

Innowacyjność
operacji

Punktacja: 0; Kryterium jest punktowane jeżeli :
5; 10
1. Wnioskowana operacja spełnia co najmniej jeden z kryteriów
innowacyjności.
Max 10
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. 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
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ww. stanu rzeczy.
10.

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

11.

12.

Wpływ
projektu na
ochronę
środowiska

Oddziaływanie
pozasezonowe

Max 10

Punktacja: 0
lub 10
Max 10

Punktacja: 0
lub 5
Max 5

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.
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)
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.
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.

Minimalna liczba punktów jaką projekt musi uzyskać w ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru – 40 pkt
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* założenia szlaku rybackiego
Warunki wpisywania się projektów w koncepcję „Szlaku rybackiego” w świetle jej założeń:
1.

Wnioskodawcą jest podmiot rybacki, który prowadzi działalność na terenie Powiatu Puckiego z
wykluczeniem działalności polegającej na świadczeniu wyłącznie usług noclegowych, a w ramach
zgłaszanego do dofinansowania projektu promować będzie rybacki charakter obszaru PLGR w
ramach „Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub”.

2.

Profil zgłaszanego projektu wnioskodawcy powinien wpisywać się, w co najmniej jeden z poniższych
obszarów tematycznych:
Tradycja i historia rybactwa tj.
projekt przewiduje działania zmierzające do stworzenia: muzeum, galerii, żywych lekcji historii,
projekt przewiduje stworzenie i udostępnienie innych atrakcji związanych z rybactwem i kulturą
rybacką, marynistyką, w tym pracownie szkutnicze, pracownie rzemiosła, rękodzieła oraz produktów
lokalnych
Działalność związana z zawodem rybaka tj. projekt dotyczy m.in. sprzedaż świeżej i
przetworzonej ryby, przetwórstwa a także zwiedzanie kutra, gotowość do stworzenia ścieżki
turystycznej w zakładzie przetwórczym, stoczniowym
Kulinaria rybne tj. projekt dotyczy stworzenia m.in. wędzarni, restauracji lub prowadzenia
warsztatów kulinarnych;
Aktywności sportowe związane z naturalnymi zbiornikami wodnymi tj. projekt dotyczy m.in.
wędkarstwa morskiego, wypożyczalni sprzętu itp.

a.


b.
c.
d.
3.

Wnioskodawca wyraża gotowość do bezpłatnego uczestnictwa w charakterze partnera w tworzonym
produkcie turystycznym „Szlak Rybacki Północnych Kaszub” poprzez gotowość do współpracy przy
budowaniu oferty turystycznej obszaru w ramach projektu tworzenia pakietów turystycznych w
oparciu o rybackie atrakcje obszaru PLGR

4.
a.

Celem „Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub” jest:
Promocja obszaru i jego walorów turystycznych opartych o rybołówstwo, tradycję i kulturę rybacką,
marynistykę i regionalne kulinaria.
Promocja usług o charakterze turystycznym i nie tylko, świadczonych przez partnerów
Promocja współpracy lokalnej.
Budowa markowego produktu turystycznego pn., „Szlak Rybacki Północnych Kaszub” który będzie
zbudowany w oparciu o ww. walory.
Realizacja działań edukacyjnych, społecznych i promocyjnych, w szczególności w zakresie promocji
tradycji rybackich obszaru.
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STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15

tel. 58 77 46 890; 722 224 585
e-mail: biuro@plgr.pl
www.plgr.pl

