
 

 
 

 

Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 
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KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

polegających na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza tym sektorem 

 

Operacja przyczyni się do utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy – 1 pkt. 

Efekty operacji odpowiadają przyjętym wskaźnikom realizacji LSROR - 1 pkt. 

Realizacja operacji nie spowoduje negatywnych skutków dla stanu środowiska naturalnego – 1 pkt 

Operacja jest związana z sektora rybactwa – 1 pkt 

Związek z sektorem rybactwa może polegać na: 

− świadczeniu usług dla podmiotów prowadzących chów i hodowle ryb (np. naprawa sprzętu 

rybackiego, budowa i renowacja stawów i urządzeń hydrotechnicznych, ochrona i dozór 

obiektów itp.) 

− przetwórstwie ryb 

− przechowalnictwie lub handlu rybami i przetworami rybnymi 

− produkcji sprzętu rybackiego i wędkarskiego 

− kultywowaniu i promowaniu lokalnych tradycji rybackich, organizowaniu szkoleń i 

wydarzeń promocyjnych związanych z sektorem rybactwa 

Operacja ma charakter innowacyjny – 1 pkt 

Charakter innowacyjny może polegać na: 

− powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego na 

obszarze objętym LSROR 

− zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na 

obszarze objętym LSROR 

− zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR 

− nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosownym na 

obszarze objętym LSROR 

− nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju 

− aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się w działania 

na rzecz rozwoju lokalnego 

− upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych 

Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGR „7 RYB”, które zostały wybrane do finansowania – od 0 do 2 pkt. 

Brak wniosków wybranych do finansowania – 2 pkt 

1 wniosek wybrany do finansowania - 1 pkt 

2 lub więcej wniosków wybranych do finansowania – 0 pkt 

 

Wnioskodawca w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku miał siedzibę lub miejsce stałego 

zameldowania lub prowadził działalność na obszarze objętym LSROR – 1 pkt 

Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia LGR „7 RYB” i ma uregulowane składki członkowskie 

– 1 pkt 

 

 

 


