
                                                                                              

 
 
 

 
 

 
 

 
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU  

,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego PO ,,Rybactwo i Morze” na  lata 2014-2020 

 
Numer Wniosku: ………………………………………………………… 

 

 
Instrukcja wypełniania karty oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru 
Karta oceny zgodności operacji według kryteriów wyboru jest wypełniana przez członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w sposób trwały (długopisem lub piórem). 

Ocena musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem (np. 1,5; 2,75). Przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. 

Wnioski ocenione według kryteriów wyboru, które otrzymały ocenę co najmniej 50% punktów ogólnej ich sumy (91 punktów) umieszczane są na liście rankingowej operacji rekomendowanych do realizacji w ramach wdrażania LSR.  
 

Lp. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WAGA MAX. 
WYNIK 

OCENA  UZASADNIENIE 

1 

KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU 
0 – wniosek jest niekompletny, 

1 – wniosek jest kompletny. 
10 10 

  

2 

REALIZACJA WSKAŹNIKÓW LSR 
Operacja przyczyni się do realizacji: 
1 – jednego wskaźnika, 
2 – od dwóch do trzech wskaźników, 
3 – więcej niż trzech wskaźników. 

10 30 

  

3 

DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków 
zewnętrznych (krajowych  lub zagranicznych) w poprzedniej perspektywie 
finansowej UE. 
1 – wnioskodawca nie zrealizował żadnego projektu ale posiada odpowiednie 
zasoby rzeczowe i ludzkie gwarantujące sprawną realizację operacji, 
2 – wnioskodawca zrealizował od 1 do 3 projektów, 
3 – wnioskodawca zrealizował powyżej 3 projektów. 

2 6 

  

4 WIELKOŚĆ DOTACJI 



                                                                                              

 
 
 

 
 

 
 

Wnioskodawca zwraca się o udzielenie wsparcia w wysokości: 
1 – do 300 tys. PLN, 
2 – od 100 tys. PLN do 200 tys. PLN, 
3 – poniżej 100 tys. PLN. 

5 15 

  

5 

WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY 
1 – wymagane minimum, 
2 – ponad 15% od wymaganego minimum, 
3 – ponad  30%  od wymaganego minimum 4 12 

  

6 

INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI 
0 – operacja nie ma charakteru innowacyjnego, 
1 – operacja ma charakter innowacyjny min. na poziomie gminy 10 10 

  

7 

ZWIĄZEK Z SEKTOREM RYBACKIM 
0 – operacja nie jest powiązana z sektorem rybackim, 
1 – operacja zakłada wykorzystanie i pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa, 
2 – wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się połowem, chowem, hodowlą, 
przetwórstwem lub skupem ryb, 
3 – operacja przyczynia się do utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze 
rybactwa. 

10 30 

  

8 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA OPERACJI 
Realizacja operacji obejmuje obszar: 
1 – jednej miejscowości, 
2 – jednej gminy, 
3 – obszaru LGR. 

5 15 

  

9 

WPŁYW NA ROZWÓJ OBSZARU 
Operacja przyczyni się do:  
1 – poszerzenia oferty lub infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej obszaru lub 
wzmocnienia produktu markowego obszaru , 
2 - poszerzenia oferty lub infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej obszaru na 
użytek publiczny, 
3 -  rozwoju infrastruktury historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością 
rybacką i gospodarczym wykorzystaniem zasobów wodnych. 

4 12 

  

10 
WYKORZYSTANIE I PROPAGOWANIE LOKALNYCH ZASOBÓW 
0 – projekt nie nawiązuje do promocji lokalnego dziedzictwa, 4 12   



                                                                                              

 
 
 

 
 

 
 

1 – projekt uwzględnia wykorzystanie lub promocję dobrostanu społecznego  
      lub dziedzictwa kulturowego,  
2 – projekt uwzględnia wykorzystanie lub promocję  dobrostanu społecznego  
      lub dziedzictwa kulturowego rybołówstwa lub akwakultury,  
3 – projekt przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego rybołówstwa lub 
akwakultury i dobrostanu społecznego z zaangażowaniem osób z grup de 
faworyzowanych. 

11 

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
Operacja ma pozytywny wpływ na : 
1 – przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, 
2- odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich, 
3 – ochronę obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym 
zarządzaniem  antropopresją lub regulacją ruchu turystycznego. 
Operacja przyczyni się do: 
1- wzrostu liczby przedsięwzięć związanych z energetyka prosumencką, 
2-tworzenia i rozwoju infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii, 
3-budowy lub modernizacji obiektów publicznych lub gospodarczych i oświetlenia 
publicznego. 

5 30 

  

SUMA PUNKTÓW 182  
 

Data:            Imię i Nazwisko:      

   

 

 


