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

Przedsięwzięcie: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym 

potencjałem obszaru. 

 

Zakres tematyczny: 

 podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, 

w tym świadczenie usług z zakresu sportów wodnych, turystyki na wodach morskich i 

śródlądowych, gastronomi opartej na zasobach wodnych oraz sektorze okołorybackim 

 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 33 pkt. 

Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie. 

Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy (…)  

 

Kryterium  

Wnioskodawca: 

 prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR: 

 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652), z wyłączeniem 

organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa 

śródlądowego, lub 

 jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach 

morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub 

 prowadzi działalność 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 

 jest armatorem statku rybackiego: 

 polskiej przynależności, 

  zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich, 

 na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie została zawieszone albo 

cofnięte, 

 którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub 

 jest pracownikiem ww. podmiotów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonuje dla nich prace na 

podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 

 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 ww. podmioty  

wówczas operacja otrzymuje 5pkt. 

 

Sposób weryfikacji: załączona dokumentacja potwierdzająca przynależność do jednej z wymienionych grup.  

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc 

pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie: 

 stworzenie 3 lub więcej etatów – 6 pkt. 

 stworzenie min. 2 etatów – 4 pkt. 

 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt. 



Kryterium  

Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub 

kobiet, lub osób posiadających wykształcenie niższe niż średnie, lub osób zatrudnionych uprzednio na podstawie 

umowy o pracę lub wykonujących prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność w sektorze rybackim lub okołorybackim: 

 co najmniej 3 osób – 3 pkt. 

 co najmniej 2 osób – 2 pkt. 

 co najmniej 1 osoby – 1 pkt. 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR lub prowadzi działalność na obszarze SGR min. 3 lata przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt. 

 

Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez 

odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce 

i czas prowadzenia działalności. 

Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 150 tyś. zł – 0 albo 4 pkt. 

Operacja jest innowacyjna w skali: 

 obszaru SGR – 3 pkt. 

 gminy – 2 pkt. 

 miejscowości – 1 pkt. 

z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza: 

 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów 

lub 

 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów 

lub 

 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach. 

Główny zakres podejmowanej działalności obejmuje: 

 sporty wodne lub 

 gastronomię opartą o zasoby wodne. 

wówczas operacja otrzymuje 2 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. 

 


