CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE MIEJSC PRACY
ODPOWIADAJĄCYCH SPECYFICE POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH
Przedsięwzięcie: 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej
rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”
L
Nazwa
Max
Sposób oceny
P
kryterium
liczba pkt.
KRYTERIA OBIEKTYWNE
1.
Punktacja: Kryterium jest punktowane jeżeli:
0 lub 18
1. Operacja jest przygotowana do realizacji – 18 pkt.
Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się operację, która na dzień
Max 18
przyjęcia w biurze PLGR wniosku o przyznanie pomocy posiada:
a) dwie oferty* dla przewidzianych w projekcie zakupów towarów lub
usług, a w przypadku robót budowlanych aktualny kosztorys inwestorski**
oraz oferty / kosztorys inwestorski zostały załączone do wniosku o
przyznanie pomocy.
b) ostateczne pozwolenie na budowę*** albo zgłoszenie robót
budowlanych wraz z zaświadczeniem, że właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
c) oświadczenie o niewymaganiu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
robót budowlanych w przypadku gdy operacja, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
Stopień
2. Operacja nie jest przygotowana do realizacji – 0 pkt.
przygotowania
Do wniosku o przyznanie pomocy nie załączono (na dzień przyjęcia w
operacji do
biurze) dokumentów potwierdzających jej przygotowanie w wyżej
realizacji
wymienionym zakresie lub zostało skierowane wezwanie do uzupełnienia
ofert/ kosztorysu inwestorskiego/ pozwolenia/ zgłoszenia/ oświadczenia

2.

Punktacja:
0 lub 10
Max 10
Kompletność
dokumentacji

3.

Wpływ wartości
wskaźników

* wymagane jest aby oferty zakresem ilościowym odpowiadały zakresowi
określonemu we wniosku o przyznanie pomocy, a wartość z
jednej/wybranej oferty została ujęta w zestawieniu rzeczowo finansowym
wniosku.
** za aktualny kosztorys inwestorski należy rozumieć taki kosztorys, który
został sporządzony nie później niż sześć miesięcy przed ogłoszeniem
konkursu.
*** jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na
budowę minęło więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do
dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualność pozwolenia na
budowę/ zgłoszenia budowy (np. kopia dziennika budowy – 1 strona
(okładka) oraz strona z ostatnim wpisem), w innym przypadku punkty nie
zostaną przyznane.
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. Do złożonego wniosku załączono wszystkie wymagane dla danej
operacji załączniki zgodnie z listą załączników oraz wniosek został
przygotowany zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu o konkursie 10
pkt.
2. Do złożonego wniosku nie załączono wszystkich wymaganych dla danej
operacji załączników zgodnie z listą załączników lub/i wniosek nie został
przygotowany zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu o konkursie - 0
pkt.
Punkty w ramach kryterium przysługują jedynie w sytuacji gdy nie zaszła
konieczność wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji
zgodnie z listą wymaganych załączników wskazaną w ogłoszeniu o
konkursie.
Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w LSR wskaźników
1

rezultatu
przyjętych w
projekcie na
osiągnięcie
wskaźników
realizacji LSR

Punktacja: rezultatu zgodnych z danym przedsięwzięciem i opis powiązania zakresu
0; 2; 5; 7; 8; operacji z wskaźnikami jest uzasadniony we wniosku
10
Operacja przyczynia się do stworzenia nowych miejsc pracy, powyżej 1
etatu średniorocznie, które podlegać będą pełnemu ubezpieczeniu
Max 10
społecznemu:
a) powyżej 1 etatu średniorocznie – 5 pkt,
b) powyżej 2 etatów średniorocznie – 8 pkt.
c) w ramach stworzonych miejsc pracy stworzono miejsce dla osoby
z grupy defaworyzowanej na rynku pracy – 2 pkt.
2. Brak zgodności z założeniami i wskaźnikami rezultatu lub nie wykazano
wskaźników, operacja nie przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy
powyżej 1 etatu – 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.

Punktacja:
0 lub 5
Max 5
Promocja
podejścia
oddolnego

5.
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
6.
Poziom
wnioskowanego
dofinansowania
7.

Liczba składanych
wniosków w
odpowiedzi na
dany konkurs

Punktacja:
0; 3; 5; 10
Max 10
Punktacja:
0 lub 2
Max.2
Punktacja:
0 lub 5
Max 5

Kryterium jest punktowane jeżeli:
1. zadeklarowano sposób informowania społeczności o realizacji operacji
ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 20142020 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 PROW 2014-2020 / 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.
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. Wkład własny Wnioskodawcy jest większy o min 5 % niż minimalny
wkład własny określony w LSR 2014-2020 dla danego konkursu
2. Wkład własny Wnioskodawcy nie jest większy o min 5 % niż
minimalny wkład własny określony w LSR 2014-2020 dla danego
konkursu - 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.
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8.

Punktacja:
0 lub 5
Preferowana
kategoria
wnioskodawców

9.

Max 5

Punktacja:
0; 5; 10
Max 10

Innowacyjność
operacji

10
.

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

11
Wpływ projektu
.
na ochronę
środowiska

Punktacja:
0 lub 10
Max 10

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
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
Kryterium jest punktowane jeżeli :
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii –
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,
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.
Kryterium jest punktowane jeżeli :
1. Operacja mieści się w co najmniej jednej z preferowanych kategorii- 10
pkt.
Preferowane zakresy w ramach operacji:
3

12
.

Punktacja:
0 lub 5
Max 5

Oddziaływanie
pozasezonowe

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 wykazać osiągnięcie kryterium
w oparciu o specyfikę operacji.

Maksymalna liczba punktów 100
Minimalna liczba punktów 40
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