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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/23.01.2018 

 

wykaz zmian w kryteriach wyboru operacji  

Lp. nazwa dokumentu zapis podlegający zmianie zapis po zmianie uzasadnienie 

1.  KARTA OCENY 

PUKTOWEJ  

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju  

Cel A: Podnoszenie 

wartości produktów, 

tworzenie miejsc pracy, 

zachęcanie młodych ludzi i 

propagowanie innowacji na 

wszystkich etapach 

łańcucha dostaw produktów 

w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury. Kryteria oceny 

operacji  (max 100 pkt) 

1. Kryteria ogólne (max 20 

pkt) 

1.5. Czy wnioskodawca jest 

przedstawicielem sektora 

rybackiego? (0 lub 6 pkt) 

Źródło weryfikacji 

Uzasadnienie w karcie 

merytorycznej, wniosku, decyzja 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

wydruk z CEIDG 

 

Uzasadnienie w karcie 

merytorycznej, wniosku, decyzja 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

oraz dokumenty potwierdzające 

prowadzenie działalności rybackiej 

(m.in. CEIDG, KRUS, KRS) 

Dostosowanie do  

obowiązujących przepisów 

prawnych. Zgodnie z 

zapisami art.11 pkt 1 ustawy 

z dnia 10 lipca 2015 r. o 

wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, pomoc jest 

przyznawana osobie 

fizycznej, osobie prawnej lub 

jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości 

prawnej. 
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2.  KARTA OCENY 

PUKTOWEJ 

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju  

CEL B: Wspieranie 

różnicowania działalności w 

ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez 

całe życie i tworzenie 

miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury. 

Kryteria oceny operacji  

(max 100 pkt) 

1. Kryteria ogólne (max 20 

pkt) 

1.5 Czy wnioskodawca jest 

przedstawicielem sektora 

rybackiego lub 

organizacją, która w 

swoich celach 

statutowych prowadzi 

działania na rzecz 

rozwoju sektora 

rybactwa i akwakultury? 

Uzasadnienie w karcie 

merytorycznej, wniosku, decyzja 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

wydruk z CEIDG 

 

 

Uzasadnienie w karcie 

merytorycznej, wniosku, 

decyzja Powiatowego Lekarza 

Weterynarii oraz dokumenty 

potwierdzające prowadzenie 

działalności rybackiej (m.in. 

CEIDG, KRUS,KRS) 

Dostosowanie do  

obowiązujących przepisów 

prawnych. Zgodnie z 

zapisami art.11 pkt 1 ustawy 

z dnia 10 lipca 2015 r,. o 

wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, pomoc jest 

przyznawana osobie 

fizycznej, osobie prawnej lub 

jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości 

prawnej. 
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(0 lub 3 pkt) 

Źródło weryfikacji 

3. KARTA OCENY 

PUKTOWEJ 

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju  

CEL B: Wspieranie 

różnicowania działalności w 

ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez 

całe życie i tworzenie 

miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury. 

KRYTERIA OCENY 

OPERACJI (max 100 pkt) 

2.A.Kryteria realizacji 

celów dla projektów 

„twardych”(max 65 pkt) 

2.A.2.1 W  wyniku operacji 

powstaną lub zostaną 

zmodernizowane miejsca 

noclegowe. (0,2,3, lub 5 

Kryterium preferujące operacje, w 

wyniku których powstaną nowe lub 

zostaną zmodernizowane miejsca 

noclegowe w np. hotelach, 

motelach, zajazdach, 

gospodarstwach wiejskich- 

agroturystycznych, schroniskach 

młodzieżowych, domkach 

letniskowych, itp. Wskaźnik 

dotyczy liczby tzw. osobo-miejsc, 

czyli liczby miejsc 

umożliwiających zakwaterowanie 

turystów w ciągu doby liczone np. 

liczbą łóżek. Należy dokładnie 

wskazać ile takich miejsc 

powstanie (wyliczyć) np. ile łóżek 

będzie zakupionych. 

 

Kryterium preferujące operacje, w 

wyniku których powstaną nowe lub 

zostaną zmodernizowane miejsca 

noclegowe w np. hotelach, 

motelach, zajazdach, 

gospodarstwach wiejskich- 

agroturystycznych, schroniskach 

młodzieżowych, domkach 

letniskowych, itp. z wyłączeniem 

mobilnych miejsc noclegowych 

(np. kamper).Wskaźnik dotyczy 

liczby tzw. osobo-miejsc, czyli 

liczby miejsc umożliwiających 

zakwaterowanie turystów w ciągu 

doby liczone np. liczbą łóżek. 

Należy dokładnie wskazać ile 

takich miejsc powstanie (wyliczyć) 

np. ile łóżek będzie zakupionych. 

Dostosowanie do kryterium 

preferującego operacje, w 

wyniku których powstaną 

lub zostaną zmodernizowane 

stacjonarne miejsca 

noclegowe. 
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pkt) 

Opis kryterium 

 

4. KARTA OCENY 

PUKTOWEJ 

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju  

CEL B: Wspieranie 

różnicowania działalności w 

ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez 

całe życie i tworzenie 

miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury. 

KRYTERIA OCENY 

OPERACJI (max 100 pkt) 

2.A.Kryteria realizacji 

celów dla projektów 

„twardych” (max 65 pkt) 

2.A.2.3. W wyniku operacji 

poszerzona zostanie liczba 

atrakcji turystycznych.(0 lub 

Pojęcie atrakcji turystycznej należy 

rozumieć jako miejsce, obiekt lub 

wydarzenie charakterystyczne, 

często unikalne, będące 

przedmiotem zainteresowania ze 

strony turystów oraz przyciągające 

ruch turystyczny. Każdy obiekt lub 

wydarzenie będące atrakcją 

turystyczną wyróżnia się 

następującymi cechami: 

•przyciąga turystów, 

•posiada rdzeń, czyli cechę 

wyróżniającą spośród innych 

obiektów, 

•posiada oznacznik (marker), czyli 

odpowiednie informacje o rdzeniu, 

dzięki którym turysta wie o 

istnieniu atrakcji (np. tablice 

informacyjne, opis w przewodniku 

lub innej publikacji). Operacja 

dostanie dodatkowe punkty, jeżeli 

wpisze się w katalog atrakcji 

turystycznych, opracowany przez 

Pojęcie atrakcji turystycznej należy 

rozumieć jako miejsce, obiekt lub 

wydarzenie charakterystyczne, 

często unikalne, będące 

przedmiotem zainteresowania ze 

strony turystów oraz przyciągające 

ruch turystyczny. Każdy obiekt lub 

wydarzenie będące atrakcją 

turystyczną wyróżnia się 

następującymi cechami: 

•przyciąga turystów, 

•posiada rdzeń, czyli cechę 

wyróżniającą spośród innych 

obiektów, 

•posiada oznacznik (marker), czyli 

odpowiednie informacje o rdzeniu, 

dzięki którym turysta wie o 

istnieniu atrakcji (np. tablice 

informacyjne, opis w przewodniku 

lub innej publikacji). Atrakcja 

turystyczna musi być 

ogólnodostępna. 

Rada NGR uważa podaną 

definicję za wystarczającą. 

W związku z powyższym 

Rada NGR nie opracuje 

katalogu atrakcji 

turystycznych. 
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5 pkt) 

Opis kryterium 

 

Radę NGR przed pierwszym 

konkursem dot. tego typu operacji. 

5. KARTA OCENY 

PUKTOWEJ 

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju  

CEL B: Wspieranie 

różnicowania działalności w 

ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez 

całe życie i tworzenie 

miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury. 

KRYTERIA OCENY 

OPERACJI (max 100 pkt) 

2.A. Kryteria realizacji 

celów dla projektów 

„twardych” (max 65 pkt) 

2.A.2.5. W wyniku operacji 

powstanie inne miejsce 

zakwaterowania: pole 

namiotowe, pole biwakowe, 

Kryterium preferujące operacje, w 

wyniku których powstaną inne 

obiekty zakwaterowania 

tymczasowego. Należy wskazać ile 

osób jest w stanie skorzystać z pola 

jednocześnie. Dane powinny być 

oparte na racjonalnych szacunkach, 

uzasadnienie tej ilości powinno być 

wskazane w karcie oraz wniosku 

(np. powierzchnia pola 

przypadająca na 1 namiot) 

Kryterium preferujące operacje, w 

wyniku których powstaną inne 

obiekty zakwaterowania 

tymczasowego. Należy wskazać ile 

osób jest w stanie skorzystać z pola 

jednocześnie. Dane powinny być 

oparte na racjonalnych szacunkach, 

uzasadnienie tej ilości powinno być 

wskazane w karcie oraz wniosku 

(np. powierzchnia pola 

przypadająca na 1 namiot) Do 

wyliczeń ilości osób na 

powierzchnię pola przypadającą na 

1 namiot należy uwzględnić 

warunki sanitarno-bytowe zgodne z 

Zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z 2004 r. w 

sprawie obiektów hotelarskich i 

innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie. 

Dostosowanie do przepisów 

prawnych tj. Zał. nr 3 

Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z 2004 r. 

w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych 

obiektów, w których są 

świadczone usługi 

hotelarskie.  
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pole kampingowe o 

powierzchni przeznaczonej 

dla następującej liczby 

osób: (0,2 lub 3 pkt) 

Opis kryterium 

 

6. KARTA OCENY 

PUKTOWEJ 

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju  

CEL B: Wspieranie 

różnicowania działalności w 

ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez 

całe życie i tworzenie 

miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury. 

KRYTERIA OCENY 

OPERACJI (max 100 pkt) 

2.B.1.4. 

W jakim stopniu planowana 

operacja przyczyni się do 

poprawy jakości życia 

dotyczy zagadnień zw. z łańcuchem 

dostaw produktów sektora 

rybactwa śródlądowego i 

akwakultury – 5 pkt 

dotyczy nowoczesnych technologii 

i rozwiązań w łańcuchu dostaw 

produktów sektora rybactwa 

śródlądowego i akwakultury - 8 pkt 

dotyczy wymiany doświadczeń i 

dobrych praktyk w sektorze 

rybactwa śródlądowego i 

akwakultury – 5 pkt 

dotyczy wsparcia w zakresie 

pozyskiwania oraz wykorzystania 

środków unijnych – 2 pkt 

dotyczy wspierania 

przedsiębiorczości – 5 pkt 

nie dotyczy – 0 pkt 

dotyczy zagadnień zw. z łańcuchem 

dostaw produktów sektora 

rybactwa śródlądowego i 

akwakultury – 4 pkt 

dotyczy nowoczesnych technologii 

i rozwiązań w łańcuchu dostaw 

produktów sektora rybactwa 

śródlądowego i akwakultury – 7 pkt 

dotyczy wymiany doświadczeń i 

dobrych praktyk w sektorze 

rybactwa śródlądowego i 

akwakultury – 4 pkt 

dotyczy wsparcia w zakresie 

pozyskiwania oraz wykorzystania 

środków unijnych – 1 pkt 

dotyczy wspierania 

przedsiębiorczości – 4 pkt 

nie dotyczy – 0 pkt 

Skorygowano wartość 

punktową z uwagi na omyłkę 

rachunkową (pkt od 0-20, a 

nie od 0-25) 
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społeczności lokalnych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem sektora 

rybackiego? (0-20 pkt) 

Zakres punktów 

7. KARTA OCENY 

PUKTOWEJ 

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju  

CEL C: Wspieranie i 

wykorzystanie atutów 

środowiska na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym 

operacje na rzecz 

łagodzenia zmiany klimatu. 

KRYTERIA OCENY 

OPERACJI (max 100 pkt) 

1.Kryteria ogólne (max 25 

pkt) 

1.5. Czy wnioskodawca jest 

przedstawicielem sektora 

rybackiego?(0 lub 4 pkt) 

Źródło weryfikacji 

Uzasadnienie w karcie 

merytorycznej, wniosku, decyzja 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

wydruk z CEIDG 

Uzasadnienie w karcie 

merytorycznej, wniosku, decyzja 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 

oraz dokumenty potwierdzające 

prowadzenie działalności rybackiej 

(m.in. CEIDG, KRUS,KRS) 

Dostosowanie do  

obowiązujących przepisów 

prawnych. Zgodnie z 

zapisami art.11 pkt 1 ustawy 

z dnia 10 lipca 2015 r,. o 

wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, pomoc jest 

przyznawana osobie 

fizycznej, osobie prawnej lub 

jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości 

prawnej. 
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8. KARTA OCENY 

PUKTOWEJ 

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju NGR 

CEL D: Propagowanie 

dobrostanu społecznego i 

dziedzictwa kulturowego na 

obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury, w 

tym dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

Operacja realizuje przedsięwzięcia 

LSR: 

wyposażenie publicznej 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej nad wodami. (projekty 

„twarde”) 

uczestnictwo w wydarzeniach 

promocyjnych i kulturalnych. 

produktów rybactwa. 

upowszechnienie produktów 

promocyjnych i popularyzujących 

idee LSR. 

upowszechnienie produktów 

turystycznych jako oferty dla biur 

podróży. 

 

Operacja realizuje przedsięwzięcia 

LSR: 

wyposażenie publicznej 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej. (projekty „twarde”) 

uczestnictwo w wydarzeniach 

promocyjnych i kulturalnych. 

ja 

produktów rybactwa. 

upowszechnienie produktów 

promocyjnych i popularyzujących 

idee LSR. 

upowszechnienie produktów 

turystycznych jako oferty dla biur 

podróży. 

 

 Planowane zadania będą 

realizowane w 

miejscowościach, na terenie 

obszarów położonych nad 

wodami: nad rzekami i 

jeziorami i innymi ciekami 

wodnymi, które spełniają 

wymogi 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”  §2 pkt 4)  

propagowanie dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach 
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akwakultury, w tym 

dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury 

oraz morskiego dziedzictwa 

kulturowego, który nie 

wskazuje niezbędności ich 

położenia nad wodami. 

9. KARTA OCENY 

PUKTOWEJ 

Operacji zgodnej z Lokalną 

Strategią Rozwoju NGR 

CEL D: Propagowanie 

dobrostanu społecznego i 

dziedzictwa kulturowego na 

obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury, w 

tym dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

KRYTERIA OCENY 

OPERACJI (max 100 pkt) 

2.A Kryteria realizacji 

celów dla projektów 

„twardych” (max 40 pkt) 

2.A.2 W jakim stopniu 

dotyczy infrastruktury turystycznej 

– 5 pkt 

zlokalizowana jest bezpośrednio 

nad wodami – 5 pkt 

zlokalizowana jest wzdłuż MDW E 

70 –5 pkt 

przyczyni się do zachowania lub 

wykorzystania atutów środowiska 

naturalnego obszaru– 5 pkt 

nie dotyczy – 0 pkt 

dotyczy infrastruktury turystycznej 

– 5 pkt 

zlokalizowana jest nad wodami – 5 

pkt 

zlokalizowana jest wzdłuż MDW E 

70 –5 pkt 

przyczyni się do zachowania lub 

wykorzystania atutów środowiska 

naturalnego obszaru– 5 pkt 

nie dotyczy – 0 pkt 

 

Planowane zadania będą 

realizowane w 

miejscowościach, na terenie 

obszarów położonych nad 

wodami: nad rzekami i 

jeziorami i innymi ciekami 

wodnymi, które spełniają 

wymogi 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. 
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planowana operacja 

przyczyni się do poprawy 

infrastruktury obszaru 

działania NGR zgodnie z 

kierunkiem LSR? (0-20 pkt) 

Zakres punktów 

Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej, 

zawartym w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i 

Morze”  §2 pkt 4) 

propagowanie dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach 

akwakultury, w tym 

dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury 

oraz morskiego dziedzictwa 

kulturowego, który nie 

wskazuje niezbędności ich 

położenia nad wodami. 

10. Karta oceny zgodności 

operacji z Lokalną Strategią 

Rozwoju Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej 

Karta oceny zgodności z Lokalną 

Strategią Rozwoju Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej 

Karta oceny zgodności z Lokalną 

Strategią Rozwoju Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do 

Wniosku Rady Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej o zmianę lokalnych 

kryteriów wyboru operacji  

Dostosowano zgodnie z 

wytycznymi Programu 

 

1. Załącznik nr 1 do wykazu zmian w kryteriach wyboru operacji – karta oceny zgodności operacji z LSR NGR 


