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KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

dla operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru 
objętego LSROR 

Realizacja operacji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru – od 0 do 4 pkt. 

Za operacje przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru uznaje się: 

 rewitalizację miejscowości przez realizację projektu polegającego, w szczególności na remoncie chodników, 

parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych 

pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu; 

 remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków; 

 budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, 

punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, 

punktów informacji turystycznej, łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją; 

 tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów; 

 efektywne formy promocji walorów turystycznych obszaru objętego LSROR. 

Skala ocen:  

0 pkt. -operacja nie powoduje podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 

1 pkt. - operacja ma niewielkie znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 

2 pkt. - operacja ma duże znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 

4 pkt. - operacja ma bardzo duże znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 

Efekty operacji odpowiadają przyjętym wskaźnikom realizacji LSROR – od 0 do 4 pkt. 

Skala ocen:   

0 pkt. - operacja nie przyczynia się do realizacji wskaźników wynikających z LSROR 

1 pkt. – operacja przyczyni się do realizacji 1 wskaźnika wynikającego z LSROR 

2 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 2 wskaźników wynikających z LSROR  

4 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 3 lub więcej wskaźników wynikających z LSROR 

Koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów - od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. – koszty operacji są nieracjonalne i nieadekwatne do zakładanych efektów  

1 pkt. – koszty operacji są mało racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

2 pkt. – koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

Wnioskodawca udokumentował, że jest podmiotem, który spełnia warunki określone w §2 ust 1 Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna 

strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz 

wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach 

programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” – 3 pkt. 

Operacja ma charakter innowacyjny – od 0 do 2 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 

Skala ocen: 

0 pkt. - operacja nie ma charakteru innowacyjnego 

1 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny tylko w odniesieniu do gminy, na terenie której będzie realizowana 

2 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny w odniesieniu do całego obszaru objętego LSROR 
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Jakość i kompletność dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie – od 0 do 3 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył tylko kartę merytoryczną projektu 

2 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył kartę merytoryczną projektu oraz załączniki  

            wymagane dla danej operacji, w tym wypełniony biznes plan     

3 pkt. – w przypadku projektów inwestycyjnych wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył kartę  

             merytoryczną projektu oraz załączniki wymagane dla danej operacji, w tym wypełniony biznes plan oraz  

            dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego.  

Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR  

„7 RYB”, które zostały wybrane do dofinansowania i mieściły się w limicie środków - od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

Brak wniosków – 2 pkt 

1 wniosek -  1 pkt 

   2 lub więcej wniosków  – 0 pkt 
Wnioskodawca udokumentował, że w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku miał siedzibę lub miejsce stałego 

zameldowania na obszarze objętym LSROR – 1 pkt  
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów - 21 

Warunkiem wybrania operacji do dofinansowania jest uzyskanie oceny minimum 40% maksymalnej 

możliwej do uzyskania liczby punktów 
 


