
 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl 

 

1 
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 01/2017/R 
z dnia 4 maja 2017r. 

 
 

Kryteria zgodności i kryteria wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej 
 

Kryteria oceny wstępnej: 

Kryterium oceny wstępnej 

Operacja została złożona w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udzielenie wsparcia. 

Definicja: Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia,  

tj. do dnia 6 czerwca 2017r. 

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

udzielenie wsparcia. 

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

Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, który mieści się w zakresie, o którym 
mowa w § 5 pkt 1. lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016r.: różnicowanie działalności lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez 
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką 

Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. 

Definicja: Forma wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze: refundacja 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia. 

Definicja: Wnioskodawca wykazał spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia 

 

Kryteria zgodności z LSR: 

 

Kryterium oceny zgodności z LSR 

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

wskaźników. 

Definicja: Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu określonego w LSR dla: 

Celu Szczegółowego: 3.1. Wykorzystanie rybackiego potencjału obszaru 

Przedsięwzięcia: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa 

tj.: 

- liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy, 

- liczba zatrudnionych osób należących do grup defaworyzowanych 

(zgodnie z dokumentem stworzonym na podstawie załącznika nr 10 do Regulaminu Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej)  

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

Definicja 1: Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu: Promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, 

tworzenia miejsc pracy oraz wspierania zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społeczności 

obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności 

w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej Programu Operacyjnego Rybactwo 
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Kryterium oceny zgodności z LSR 

i Morze 2014-2020 

Definicja 2: Operacja przyczyni się do utworzenia lub utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy lub do podjęcia 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – jeśli dotyczy 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR. 

Definicja: Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na terenie minimum jednej 

spośród gmin: Kępice, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Miasto Ustka, Ustka 

Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia. 

Definicja: Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 3.1. Wykorzystanie rybackiego potencjału obszaru 

 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),  

który wykonuje pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury, tj.: 

 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 

 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 

 prowadzi działalność w zakresie: przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury, 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. 

Sposób weryfikacji: dokumenty wnioskodawcy potwierdzające spełnienie ww. warunków.  

 

 

Kryteria ustalania kwoty wsparcia: 

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

Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach Przedsięwzięcia: 
 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa 
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 300 000,00zł na jednego 
beneficjenta. 

2. Wnioskowana kwota na realizację operacji nie przekracza maksymalnej kwoty wsparcia dla operacji w 
ramach przedsięwzięcia (w tym określonej w LSR wysokości premii).  

Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach Przedsięwzięcia: 
3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa 
przyznaje się do wysokości 300 000,00zł.  

3. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  nie przekracza maksymalnego poziomu 
intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia. 
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Definicja: Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach Przedsięwzięcia: 
 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa 
przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. 

 

Kryteria wyboru: 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 28 pkt., min. liczba punktów w ramach 
kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 12 pkt. (40% punktów).   

Zakres tematyczny: 

 dywersyfikacja działalności rybackiej w celu zróżnicowania źródeł dochodów i zatrudnienia w 

kierunku nie związanym z sektorem rybactwa. 

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  

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. 

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 3 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 

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych lub wpisanie się w produkt turystyczny – 0 albo 3 pkt. 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez: 

 instalacje urządzeń pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, urządzeń 
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Kryterium  

fotowoltaicznych, małych wiatraków, itp.) – 3 pkt., 

 wykorzystanie urządzeń i rozwiązań zmniejszających niekorzystny wpływ na środowisko (np. przyczyniających się 

do mniejszego zużycia energii, zmniejszenia generowania odpadów, itp.) – 1 pkt.  

Punkty mogą się sumować. 

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. 

 


