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  MIEJSCE NA PARAFĘ OCENIAJĄCEGO 

Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI OBJĘTYCH WNIOSKAMI 

ZŁOŻONYMI W RAMACH NABORÓW, KTÓRYCH 

ZAKRES TEMATYCZNY OBEJMUJE PRZEDSIĘZWIĘCIE 

1.2.2. LSR 

 

Rybackie start-upy. Podejmowanie przez rybaków działalności 
gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub 
przetwórstwem ryb – w ramach zakresu, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. b 
rozporządzenia o wdrażaniu LSR 

 

 

Oznaczenie naboru:  

Imię i nazwisko  

(pełna nazwa) członka Rady. 

W przypadku osób prawnych 

również oznaczenie osoby 

fizycznej reprezentującej 

członka Rady i wypełniającej 

kartę. 

 

 

Oznaczenie wnioskodawcy  

Oznaczenie wniosku 

(sygnatura nadawana przez 

LGD) oraz nazwa operacji, 

zgodna z wnioskiem 

 

 

I. OCENA ZGODNOŚCI 

OPERACJI Z 

ZAKRESEM 

TEMATYCZNYM 

NABORU 

 
wpisać znak X w polu pod opcją, za 

którą głosuje członek Rady 

Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, 

który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia 

TAK NIE 

  

UZASADNIENIE OCENY 

uzupełnić, jeżeli uznano 

operację za niezgodną z 

zakresem tematycznym 

 

II. OCENA ZGODNOŚCI 

OPERACJI Z LSR 
 

wpisać znak X w polu pod opcją 

TAK lub NIE odnosząc się do 

zadanego pytania. Zaznaczenie 

opcji NIE przy którymkolwiek 

pytaniu oznacza niezgodność z 

LSR 

Operacja:: TAK NIE 

1) zakłada realizację co najmniej jednego 

celu głównego i co najmniej jednego celu 

szczegółowego LSR przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR i przypisanych do 

tych celów wskaźników 

  

2) spowoduje podniesienie wartości co 

najmniej jednego wskaźnika produktu 

przypisanego do przedsięwzięcia objętego 

naborem, o co najmniej jedną jednostkę 

miary. 
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3) jest zgodna z PO RYBY 2014 - 2020   

UZASADNIENIE OCENY 

uzupełnić, jeżeli uznano 

operację za niezgodną z LSR 

 

 

III. OCENA OPERACJI NA 

PODSTAWIE 

KRYTERIÓW 

WYBORU 

 

L

p. 
Kryterium Uszczegółowienie Punktacja 

(zaznaczyć liczbę punktów 

przyznana przecz członka 

Rady, zakreślając ją w koło) 
1.   

Miejsce 

zamieszkania/siedziba 

wnioskodawcy 

 

Maksymalna liczba punktów: 

5 

Punktów nie sumuje się 

Wnioskodawca nie jest zameldowany na pobyt 

stały na obszarze objętym LSR ani nie posiada 

siedziby na tym obszarze 

0 

Wnioskodawca jest podmiotem, który jest 

zameldowany na pobyt stały na obszarze 

objętym LSR lub, którego siedziba lub miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej mieści 

się na tym obszarze nie dłużej niż 1 rok wstecz 

licząc od dnia złożenia wniosku 

2 

Wnioskodawca jest podmiotem, który jest 

zameldowany na pobyt stały na obszarze 

objętym LSR lub, którego siedziba lub miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej mieści 

się na tym obszarze dłużej niż 1 rok wstecz 

licząc od dnia złożenia wniosku, ale nie dłużej 

niż 3 lata – 3 pkt 

3 

Wnioskodawca jest podmiotem, który jest 

zameldowany na pobyt stały na obszarze 

objętym LSR lub, którego siedziba lub miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej mieści 

się na tym obszarze dłużej niż 3 lata 

5 

 

2.   

 

 

Korzystny wpływ realizacji 

operacji na grupę 

defaworyzowaną 

 

Maksymalna liczba punktów: 

5 

W wyniku realizacji operacji osoba zaliczona 

do grupy defaworyzowanej nie znajdzie 

zatrudnienia ani osoby zaliczone do takiej 

grupy w wyniku realizacji operacji nie 

poprawią swojej sytuacji na rynku pracy  

0 

W wyniku realizacji operacji zatrudnienie 

znajdzie osoba zaliczona do grupy 

defaworyzowanej albo osoby zaliczone do 

takiej grupy w wyniku realizacji operacji 

poprawią swoją sytuację na rynku pracy 

5 

 

3.   

Członkostwo w 

Stowarzyszeniu 

 

Wnioskodawca  nie jest członkiem 

Stowarzyszenia lub jest członkiem 

Stowarzyszenia, lecz zalega z zapłatą składek 

członkowskich 

0 
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Maksymalna liczba punktów: 

5 

Punktów nie sumuje się 

 

Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia i 

nie zalega z zapłatą składek członkowskich; 

mniej niż 1 rok 

 

 

 

1 

1-3 lat 3 

powyżej 3 lat 5 

 

4.   

Wpływ realizacji operacji na 

osiąganie wskaźników  
 

Maksymalna liczba punktów: 

5 

 

Operacja objęta wnioskiem nie przyczyni się 

do osiągnięcia założonych w LSR wskaźników 

rezultatu i produktu – właściwych dla danego 

przedsięwzięcia, w ramach którego 

przeprowadzany jest nabór, w którym złożono 

wniosek  

0 

Operacja objęta wnioskiem przyczyni się do 

osiągnięcia założonych w LSR wskaźników 

rezultatu i produktu – właściwych dla danego 

przedsięwzięcia, w ramach którego 

przeprowadzany jest nabór, w którym złożono 

wniosek; 

 

Osiągnie 1 wskaźnik rezultatu i produktu 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Osiągnie 2 wskaźniki rezultatu i produktu 3 

Osiągnie 3 i więcej  wskaźniki rezultatu i 

produktu 

5 

UZASADNIENIE 

PRZYZNANEJ LICZBY 

PUNKTÓW 

 

 

 

5.   

Zatrudnienie w związku z 

realizacją operacji 

 

Maksymalna liczba punktów: 

6 

punkty sumują się 

W związku z realizacją operacji 

wnioskodawca, oprócz zatrudnienia siebie 

(samozatrudnienie), utworzy co najmniej 1 

miejsce pracy 

  1 

W związku z realizacją operacji 

wnioskodawca, oprócz zatrudnienia siebie 

(samozatrudnienie), utworzy co najmniej 2 

miejsca pracy 

2 

W związku z realizacją operacji wnioskodawca 

utworzy miejsce pracy dla przedstawiciela 

grupy defaworyzowanej (NIE dotyczy sytuacji, 

gdy sam jest przedstawicielem takiej grupy i 

przewiduje samozatrudnienie) 

2 

UZASADNIENIE 

PRZYZNANEJ LICZBY 

PUNKTÓW 

 

 

 

6.   

Ułatwienia dla osób 

korzystających z miejsca 

objętego operacją 

 

W wyniku realizacji operacji nie zostaną stworzone 

instalacje, urządzenia lub rozwiązania ułatwiające 

korzystanie z takich miejsc przez kobiety w ciąży, 

lub osoby z dziećmi, lub osoby starsze, lub osoby 

niepełnosprawne. 

0 
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Maksymalna liczba punktów: 

2 

W wyniku realizacji operacji zostaną stworzone 

instalacje, urządzenia lub rozwiązania ułatwiające 

korzystanie z takich miejsc przez kobiety w ciąży 

lub osoby z dziećmi lub osoby starsze lub osoby 

niepełnosprawne 

2 

UZASADNIENIE 

PRZYZNANEJ LICZBY 

PUNKTÓW 

 

 

7.  
 

Przynależność wnioskodawcy 

do grupy defaworyzowanej 

 

Maksymalna liczba punktów: 

5 

Beneficjent nie należy do grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR 

0 

Beneficjent należy do grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR 

5 

UZASADNIENIE 

PRZYZNANEJ LICZBY 

PUNKTÓW 

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW 

ZA WSZYSTKIE KRYTERIA 

 

 

 

 

 

MINIMALNA LICZBA  

PUNKTÓW UMOŻLIWIAJĄCA  

OTRZYMANIE  

DOFINANSOWANIE  

– 50% MAKSYMALNEJ  

LICZBY PUNKTÓW 

 

 

 

  

IV. USTALANIE KWOTY 

WSPARCIA 
wpisać znak X w polu pod opcją, za 

którą głosuje członek Rady 

 

Głosuję za uznaniem, że wskazana we wniosku kwota wsparcia JEST 

ZASADNA w świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie 

przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

 

oraz postanowień LSR dotyczących ustalania kwoty wsparcia 

 

TAK NIE 

  

UZASADNIENIE  

 

      ………………………………………. 

        (podpis oceniającego ) 


