
NABÓR 1/3.2./2018 - KRYTERIA WYBORU OPERACJI  

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  

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

1a Wnioskodawca  

Wnioskodawcą jest osoba/podmiot który prowadzi działalność na 
obszarze gmin objętych LSR: 
1) 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 
2) w zakresie: 
–przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub 
akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub 
powstałych w sektorze rybactwa, lub 
 
Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe jeżeli:  
 
Z dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie 
operacji lub z informacji zawartych w ogólnodostępnych bazach 
wynika, że Wnioskodawca spełnia jeden z w/w warunków 1) lub 
2) -5 pkt. 

0 lub 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. 
Kryterium dotyczy wyłącznie kobiet - osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej 

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 
(obowiązujące orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ) -2 pkt 
Kryterium dotyczy wyłącznie osób fizycznych. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej kryterium jest spełnione, jeżeli 
wszyscy wspólnicy spółki są osobami niepełnosprawnymi – 
spełniają kryterium łącznie.. 

0 lub 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 (np. oświadczenie 
wnioskodawcy o spełnianiu kryterium wieku w roku składania 
wniosku o dofinansowanie operacji). W przypadku braku ww. 
dokumentu wiek wnioskodawcy ustalany jest na podstawie 
numeru PESEL wpisanego we wniosku o dofinansowanie -2 pkt. 
Kryterium dotyczy wyłącznie osób fizycznych. W przypadku 
wspólników spółki cywilnej kryterium jest spełnione, jeżeli 

0 lub 2 pkt. 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 
Punktacja za 

spełnianie 
kryterium 

wszyscy wspólnicy spółki są osobami do 30 roku życia – spełniają 
kryterium łącznie. 

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 
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 – 2 pkt. 
 
W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 3 
miejsca pracy  
- 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 

0 lub 2 lub 5 pkt. 

3 
Liczba miejsc pracy przed 
rozpoczęciem realizacji 
operacji 

Przyznanie punktów za spełnienie kryterium jest możliwe  jeżeli: 
 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku zatrudnia do 10 
pracowników (tworzy do 10 miejsc pracy) w swoim 
przedsiębiorstwie lub zamierza utworzyć przedsiębiorstwo 
(podjąć działalność gospodarczą) 
 
 
 
Wnioskowana planuje podjęcie działalności gospodarczej w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej lub 
zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie maksymalnie 3 
pracowników (tj. ≤3) - 4pkt. 
Wnioskowana zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie maksymalnie 
5 pracowników (tj. <3, 5≥ )- 3pkt. 
Wnioskowana zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie maksymalnie 
7 pracowników  (tj. <5, 7≥ )- 2pkt. 
Wnioskowana zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie maksymalnie 
10 pracowników (tj. <7, 10≥ )- 1pkt. 
 
Kryterium oceniane jest na podstawie danych wskazanych we 
wniosku o dofinansowanie - planowanych wskaźników osiągnięcia 
celu(ów) operacji (Wartość wskaźnika przed realizacją operacji).  

od 1 do 4 pkt 

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  
 tj. <50.000zł, 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. 
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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 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% 

od 0 do 5 pkt. 

  Maksymalna liczba punktów 40 

  
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji do dofinansowania  30%  x40 pkt =12 pkt. . 

12 

 

 

 

 


