
INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA  

ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU 1/3.2./2017 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.2  
Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR 

Kaszuby  
Przedsięwzięcia: 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 
LGR Kaszuby  

KRYTERIA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGR KASZUBY 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
udzielenia wsparcia 

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 28 kwietnia 2017 r. – 15 
maja 2017 r. 

Wniosek o dofinansowanie 

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: 
Podejmowanie, wykonywanie  lub rozwijanie działalności 
gospodarczej w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby  

Wniosek o dofinansowanie 

 
 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
udzielenia wsparcia 

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 3.2 
Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby 
wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać 
i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby  
Przedsięwzięcia 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, 
wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub 
zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby  
tj. Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

Wniosek o dofinansowanie 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
udzielenia wsparcia 

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: 
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 
życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i 
obszarach akwakultury 

Wniosek o dofinansowanie 

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 

Wniosek o dofinansowanie 

4 
Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania 
wsparcia   

Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 3.2 
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)*,  

Wniosek o dofinansowanie 

5 

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

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, 
wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub 
zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR_K    
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji 
Programu wynosi 300.000 zł na jednego beneficjenta w okresie 
realizacji Programu. 

Wniosek o dofinansowanie 

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

Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.2.1 
Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, 
wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub 
zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR_K   przyznaje 
się do wysokości limitu, który wynosi 50% kosztów 
kwalifikowalnych 

Wniosek o dofinansowanie 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru operacji 

1a Wnioskodawca  
Wnioskodawcą jest osoba/podmiot który: 
1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR: 

 
0 lub 5 pkt. 

Wszelkie dokumenty potwierdzające spełnianie                
przez Wnioskodawcę jeden z wymienionych warunków                

1) lub 2) lub 3) np. decyzje, zaświadczenia itp. 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru operacji 

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 
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. 

 
– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez pracownika LGD, samorządu województwa lub 
podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
lub przez występującego w sprawie pełnomocnika 
będącego radcą prawnym lub adwokatem 

1b Wnioskodawca 

Wnioskodawcą jest bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy kobieta 
 
 

0 lub 2 pkt. 

Aktualne zaświadczenie z PUP o pozostawaniu w rejestrze 
osób bezrobotnych tj. wydane nie wcześniej niż 14 dni 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji  

 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru operacji 

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. 

– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez pracownika LGD, samorządu województwa lub 
podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
lub przez występującego w sprawie pełnomocnika 
będącego radcą prawnym lub adwokatem 

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 (obowiązujące 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ) -2 pkt. 

0 lub 2 pkt. 

Obowiązujące orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
 

– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez pracownika LGD, samorządu województwa lub 
podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
lub przez występującego w sprawie pełnomocnika 
będącego radcą prawnym lub adwokatem 

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. 

Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryterium 
wieku w roku składania wniosku o dofinansowanie 

operacji 
 

Dodatkowe wyjaśnienie do kryterium: 
Wnioskodawcą jest osoba, która w roku składania wniosku 
skończy nie więcej niż 30 lat – Wnioskodawcą jest osoba 
urodzona w 1987 roku i młodsza 

2 

Liczba planowanych do 
utworzenia w wyniku 
realizacji operacji 
stałych miejsc pracy 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 2 miejsc 
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 – 2 pkt. 
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 3 miejsca 
pracy  
 

0 lub 2 lub 5 pkt. 

Wniosek o dofinansowanie 
 
Dodatkowe wyjaśnienie do kryterium: 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe 
jeżeli z treści wniosku jednoznacznie wynika, iż 
wnioskodawca zamierza utworzyć określoną liczbę miejsc 
pracy i/lub podejmuje działalność gospodarczą. 
Jeżeli wnioskodawca w treści wniosku nie określi liczby 
utworzonych miejsc pracy, będzie ona liczona na 
podstawie zapisów w pkt. „Planowane wskaźniki 
osiągnięcia celu(ów) operacji” znajdującego się we 
wniosku o dofinansowanie. 
 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru operacji 

- operacja zakłada utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy, lub 
- operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej  w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i  dodatkowo 
utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy, i wynika to z celu realizowanej 
operacji – 5 pkt. 

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
przez utworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 
Warunek utworzenia miejsca pracy uznaje się za spełniony, 
jeśli zatrudnienie: 
− bezpośrednio związane jest z realizowaną operacją, 
− w wymiarze czasu co najmniej 20 godzin tygodniowo, 
− umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę może 
zostać zawarta na czas określony, jednak nie krótszy niż 3 
lata, 
− związane z wykonywaniem prac sezonowych na 
podstawie stosunku pracy, zawierane na czas wykonania 
określonych czynności, jednak ponawiane co roku, co 
najmniej przez 3 lata, 
− polega na świadczeniu pracy na rzecz beneficjenta przez 
członków rodziny pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, pod warunkiem, że pomiędzy 
beneficjentem a członkiem rodziny zostanie zawarta 
pisemna umowa (jeśli dotyczy), 
− ogółem zwiększy się łączna liczba zatrudnionych 
pracowników do dnia złożenia wniosku o płatność w 
stosunku do 
liczby zatrudnienia w dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
Do zatrudnienia nie należy wliczać pracowników 
przebywających na urlopie: 
- bezpłatnym, 
- macierzyńskim, 
- bezpłatnym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, 
- bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do 
pełnienia określonych funkcjo z wyboru, 
oraz 
- stażystów, 
- osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, 
- osób skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania 
do pracy wydanego przez dyrektora zakładu karnego. 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru operacji 

Utworzone miejsce pracy winno mieć charakter stały, a w 
przypadku stanowisk sezonowych – powtarzalny. 

3 Czas realizacji inwestycji 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe  jeżeli: 
 
Operacja zostanie zrealizowana w okresie maksymalnie 9 miesięcy od 
dnia udzielenia pomocy  - 2 pkt 
 
Operacja zostanie zrealizowana w okresie maksymalnie 6 miesięcy od 
dnia udzielenia pomocy  - 4 pkt 
 
Z opisu wniosku jednoznacznie wynika, iż operacja zostanie zrealizowana 
w okresie maksymalnie 6 lub 9 miesięcy od dnia udzielenia pomocy. 
Za dzień udzielenia pomocy uznaje się datę podpisania umowy o 
dofinansowanie. 

0 lub 2 lub 4 pkt. Wniosek o dofinansowanie 

4 
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. Wniosek o dofinansowanie 

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 

0 lub 5 pkt. Wniosek o dofinansowanie 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru operacji 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby   
-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. 

1/Uproszczony biznesplan 
 

a w przypadku operacji polegających na wszelkiego rodzaju 
robotach budowlanych także: 
 

2/ Dokumenty potwierdzające gotowość Wnioskodawcy 
do realizacji inwestycji: 

 
a/ prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę - jeżeli 
na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje 
obowiązek uzyskania tych pozwoleń (jeżeli data wydania 
pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia 
wniosku, wnioskodawca dołącza kopię strony dziennika 
budowy potwierdzającą aktualność pozwolenia),  
albo/oraz 
b/ Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 
właściwemu organowi, wraz z oświadczeniem, że w 
terminie wymaganym prawem od dnia zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł 
sprzeciwu  
albo/oraz 
potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu 
wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót 
budowlanych  
 

3/ Dokumenty potwierdzające założony poziom cen 
(dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie): 
a/ Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru operacji 

1389) - jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania 
ustawy Pzp oraz jednocześnie planowana przez 
wnioskodawcę wartość robót budowlanych przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro (jeśli 
wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy 
Pzp może lecz nie musi dołączać ww. kosztorysu) 
albo/oraz 
b/ Kosztorys sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 
„ROZLICZANIE ROBÓT BUDOWLANYCH” do  instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie 
albo/oraz 
c/ dokumenty potwierdzające założone w projekcie ceny 
np. oferty wykonawców, wydruki z Internetu, umowy, 
faktury itp. 
 
– oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez pracownika LGD, samorządu 
województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w 
formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez notariusza, lub przez występującego w sprawie 
pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem  
 
Szczegółowe informacje: Instrukcja wypełniania wniosku o 
dofinansowanie, rozdział B.VIII. INFORMACJA O 
ZAŁĄCZNIKACH 
 

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 niż 5 
pkt. 
 

od 0 do 5 pkt. Wniosek o dofinansowanie 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów wyboru operacji 

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% 

 


