
Cel Szczegółowy: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru. 

Przedsięwzięcie: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką. 

 

Zakres tematyczny: 

 budowa, przebudowa lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnych przy obiektach lub na terenach, gdzie jest lub była prowadzona działalność 

rybacka, 

 modernizacja obiektów lub kompleksów obiektów związanych z tradycją rybacką, 

 przebudowa lub adaptacja obiektów służących działalności rybackiej na miejsca wypoczynku i 

rekreacji, 

 budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-

sportowej, m.in.: ścieżek i przystani rowerowych, przystani wędkarskich, przystani dla 

jednostek wodnych, itp. na obszarach zależnych od rybactwa; 

 tworzenie infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym i rekreacyjnym, 

 budowa, zabezpieczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, 

 zagospodarowanie terenów nad zbiornikami wodnymi w celu podniesienia ich atrakcyjności 

turystycznej, 

 tworzenie infrastruktury w  miejscach atrakcyjnych turystycznie w celu zwiększenia ich 

dostępności i ułatwienia organizacji wypoczynku i rekreacji na ich terenie, 

 tworzenie centrów informacji turystycznej, 

 zabezpieczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, 

 renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk. 

 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt. 

Kryterium podstawowe: Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury 

turystycznej bezpośrednio związanej z rybactwem lub bezpośrednio nawiązującej do sportów 

wodnych. 

Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności 

nowej, modernizowanej lub wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – 

seniorów i osób niepełnosprawnych. 

 

Kryterium  

Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej: 

 bezpośrednio związanej z rybactwem lub 

 bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych 

wówczas otrzymuje 3 pkt. 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, modernizowanej lub 

wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych – 0 albo 5 

pkt. 

Zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób 

niepełnosprawnych oznacza m.in.: 

 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do 

obiektu oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp., 

 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i 



Kryterium  

oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, 

 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort w 

korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek, 

 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie 

nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub 

dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp., 

 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np. 

komputery dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.  

Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające 

ww. warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

Operacja realizowana jest w miejscowości poniżej 1000  mieszkańców – 0 albo 2 pkt. 

Operacja jest innowacyjna w skali: 

 obszaru SGR – 4 pkt. 

 gminy – 2 pkt. 

z tym, że innowacyjność polega na:  

 utworzeniu infrastruktury, której dotychczas nie było w obrębie ww. obszarów lub 

 nadaniu istniejącej infrastrukturze nowych funkcji i zastosowań, jakich dotychczas nie było w obrębie ww. 

obszarów lub 

 wykorzystaniu jej do organizacji wydarzeń promujących obszar w odniesieniu do ww. terenów. 

Operacja zakłada tworzenie lub rozwój infrastruktury towarzyszącej (np. oświetlenie, kosze na śmieci, WC, itp.) – 0 

albo 4 pkt. 

Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania 

umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt. 

Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem 

SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków: 

 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w 

limicie środków – 3 pkt. 

 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt. 

 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie 

środków – 0 pkt. 

 

Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania. 

 


