
 

(wzór5b) Przedsięwzięcie 3.1.1 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.1 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim 
LGR Kaszuby 

Przedsięwzięcia: 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji  
w łańcuchu dostaw produktów rybactwa 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

1 
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, tj. w Biurze LGR Kaszuby w Chmielenie,  
ul. Bukowskiego 2A, w terminie do dnia……termin zakończenia naboru……. 

   

2 
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia 

Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia: 

1) Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury  

przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność 

związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora 

rybołówstwa i akwakultury , lub 

2) Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu 

dostaw obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i 

obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury  

   

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach  brzmi „NIE”, nie podlega dalszej ocenie. 
 
 
 
 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium TAK NIE 
UZASADNIENIE 

(jeżeli wskazano NIE) 

1 
Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, 
poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu 
określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego 3.1 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub 
innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR 
Kaszuby  
Przedsięwzięcia 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR 
Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 
dostaw produktów rybactwa tj.: Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc 
pracy 

   

2 
Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i 
Morze 2014-2020 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze 2014-2020: 
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych 
ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw 
produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury  

   

3 
 
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na 
terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy,  Chmielno, Sierakowice, 
Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo 

   

4 Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 3.1.1 
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)*, przy czym w 
przypadku operacji skierowanych do młodych ludzi wnioskodawcom może być 
osoba, która nie ukończyła 40 lat 

   

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

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR 
Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 
dostaw produktów rybactwa  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 
300.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

   

6 
Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla 
przedsięwzięcia   

Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.1.1 
Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR 
Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 
dostaw produktów rybactwa  
przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych 

   

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 



 

* Art. 11. W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana: 

1) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”; 

 

 

 

 

 (wzór8b) Przedsięwzięcie 3.1.1 

KARTA OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR LGR KASZUBY 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………… 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.1 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim 
LGR Kaszuby 
Przedsięwzięcia: 3.1.1 

Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w 

łańcuchu dostaw produktów rybactwa 

Numer sprawy:……………………………………. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………….……… 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

1a Wnioskodawca  

Wnioskodawcą jest osoba/podmiot który: 
1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR: 
a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do 
rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. - Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z 
wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego 
uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, 
lub 
b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie 
chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na 
podstawie przepisów o rybołówstwie, lub 

0 lub 5 pkt.   



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

c) w zakresie: 
–przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury 
lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w 
sektorze rybactwa, lub 
–związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności 
produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do 
prowadzenia działalności połowowej, lub 
2) jest armatorem statku rybackiego: 
a) o polskiej przynależności, 
b) zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich przed 1 stycznia 
2010 r., 
c) na który została wydana licencja połowowa i specjalne 
zezwolenie, które nie zostały zawieszone albo cofnięte, 
d) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych 
LSR, lub 
3) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych 
LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania 
działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku 
zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione 
w pkt. 1) 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie operacji 
wynika, że Wnioskodawca spełnia jeden z w/w warunków 1) lub 2) 
lub 3) -5 pkt. 

1b Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy kobieta 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie operacji 
wynika, że Wnioskodawca jest bezrobotną zarejestrowaną w 
Powiatowym Urzędzie Pracy kobietą (aktualne zaświadczenie z PUP 
o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych tj. wydane nie 
wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
operacji)  -2 pkt. 

0 lub 2 pkt.   

1c Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie operacji 
wynika, że Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną 

0 lub 2 pkt.   



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

(obowiązujące orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ) -2 pkt. 

1d Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest osoba do 30 roku życia 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie operacji 
wynika, że Wnioskodawcą jest osoba, która w roku składania 
wniosku skończy nie więcej niż 30 lat. (oświadczenie wnioskodawcy 
o spełnianiu kryterium wieku w roku składania wniosku o 
dofinansowanie operacji) -2 pkt. 
 

0 lub 2 pkt.   

2a 
Liczba planowanych do 
utworzenia w wyniku realizacji 
operacji stałych miejsc pracy 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostanie co najmniej 1  
miejsce pracy  
operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo utworzenie 
co najmniej 1 miejsca pracy, i wynika to z celu realizowanej operacji 
– 2 pkt.  
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 2 
miejsca pracy  
- operacja zakłada utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy, lub 
- operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i  dodatkowo 
utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, i wynika to z celu 
realizowanej operacji - 5 pkt. 

0 lub 2 lub 5 pkt.   

3 Innowacyjność operacji 

Operacja jest innowacyjna 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z opisu operacji jednoznacznie wynika, że uwzględnia ona 
wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu 
lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 
pracy lub stosunkach z otoczeniem na wszystkich etapach łańcucha 
dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury, zakładające w 
szczególności wykorzystanie wyjątkowych walorów przyrodniczych 
obszaru LGR Kaszuby lub dziedzictwa kulturowego LGR Kaszuby. 
Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, 
proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe 

0 lub 4 pkt.   



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

(lub znacząco udoskonalone) dla firmy -4 pkt. 

4a 
Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania   
nie przekracza 50.000zł (tj. ≤50.000zł) – 5 pkt. 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania  
jest większa niż 50.000zł i nie przekracza 100.000zł  -2 pkt 

0 lub 2 lub 5 pkt.   

5 
Promocja rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność (RLKS) 

Wnioskodawca deklaruje zaangażowanie w promocję idei rozwoju 
lokalnego z udziałem lokalnej społeczności 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
W opisie operacji Wnioskodawca jednoznacznie zobowiązuje się  
do informowania społeczności o realizacji operacji ze środków 
pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, 
tzn.  promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi 
dla PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakładać będzie 
informowanie o realizacji operacji ze środków pozyskanych w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka Kaszuby   
-5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

6 
 
Kompletność dokumentacji 

Do wniosku o dofinansowanie operacji załączono wszystkie 
wymagane dla danej operacji załączniki, zgodnie z listą  
załączników wskazaną w ogłoszeniu on naborze wniosków. 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
 
Do złożonego wniosku o dofinansowanie operacji załączono 
wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą 
załączników podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków – 5 pkt. 

0 lub 5 pkt.   

7 
Poziom zaangażowania 
środków własnych 

Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny: 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli: 
  
Wnioskodawca deklaruje większy niż minimalny wymagany dla 
przedsięwzięcia wkład Własny.  Za każdy procent większego niż 
minimalny wkładu własnego wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej 

od 0 do 5 pkt.   



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

Przyznana 
punktacja 

UZASADNIENIE 

niż 5 pkt. 
1 pkt. za 1% większego niż minimalny wkładu własnego ≤1%, 2%> 
2 pkt. za 2% większego niż minimalny wkładu własnego ≤2%, 3%> 
3 pkt. za 3% większego niż minimalny wkładu własnego ≤3%, 4%> 
4 pkt. za 4% większego niż minimalny wkładu własnego ≤4%, 5%> 
5 pkt. za 5%  większego niż minimalny wkładu własnego ≤5% 

  Maksymalna liczba punktów 40  

  Suma przyznanych punktów  
 
 

  
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru 

operacji do dofinansowania  30%  x40 pkt =12 pkt. . 
12  

 

Imię i nazwisko członka Rady: ………………………………………………………. 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………    
Data: ……………………… 

 

 

 

 


