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      Załącznik nr 1 do Uchwały nr …/14.02.2018 r.NADNOTECKA GRUPA RYBACKA 

PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY  

LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI  

 

1. Organy kompetentne do uchwalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

 

a) Uchwalenie kryteriów wyboru operacji oraz ich aktualizacja po podpisaniu umowy na realizację LSR z 

Instytucją Pośredniczącą należy do kompetencji WZC (par. 15 Statutu). 

b) Wprowadzanie zmian w kryteriach wyboru operacji do czasu podpisania umowy na jej realizację z 

Instytucją Pośredniczącą należy do kompetencji Zarządu NGR (par. 16 Statutu). 

c) Organem uprawionym do wnioskowania o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji jest Rada NGR,               

z wyłączeniem sytuacji, w której zmiany muszą zostać dokonane na wniosek Instytucji Pośredniczącej lub 

Zarządzającej, 

d) Aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru odbywa się przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, która ma 

prawo wnoszenia uwagi i opinii do projektu zmian. Ze względu na rybacką specyfikę obszaru, należy 

zadbać o jak najszerszy udział środowiska rybackiego, z wyłączeniem sytuacji w której zmiany muszą 

zostać dokonane na wniosek instytucji pośredniczącej lub zarządzającej. 

 

2. Zasady i opis ustanawiania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

 

a) Kryteria zgodności operacji z LSR oraz oceny punktowej operacji stanowią załączniki do wniosku o wybór 

LSR (nr 11). Ich ostateczny kształt i wartość punktowa pozostaną w gestii Rady NGR - ich ewentualna 

zmiana i korekta wartości punktów będzie podstawową formą zarządzania efektami wsparcia pomiędzy 

konkursami.  

b) Bez względu na ewentualną weryfikację, karty muszą zawierać co najmniej kryteria z kategorii 

wymienionych poniżej - na postawie wniosków z ewaluacji przeprowadzanej zgodnie z pkt. XI LSR, 

zmienić się może wyłącznie ich wartość punktowa. W razie konieczności zmiany treści kryteriów, należy 

również zagwarantować, aby  karty zawierały co najmniej kryteria z kategorii wymienionych poniżej. 

c) Aktualizacja kryteriów wyboru odbywa się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Radę NGR, 

wskazującego na konieczność wprowadzenia zmian wraz z propozycją tych zmian oraz szczegółowym 

uzasadnieniem. Na tej podstawie Zarząd NGR decyduje o konieczności wprowadzenia zmian, które w 

przypadku aktualizacji przedstawia WZC do zatwierdzenia. 

d) Kryteria mogą ulec również zmianie na wniosek Instytucji Zarządzającej, złożony w wyniku 

przeprowadzonej ewaluacji funkcjonowania NGR. 

e) Zmiany treści kryteriów lub ich wartości punktowej dokonane będą z uwzględnieniem uwag i opinii 

mieszkańców i organizacji działających na obszarze NGR, a ich ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia 

dokonają członkowie NGR podczas posiedzenia WZC.  

f) Zaktualizowane kryteria wyboru będą obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia 

zmian. 

g) Zmiana kryteriów oceny operacji nie wymaga aneksowania umowy ramowej. Wymaga jednak pisemnego 

poinformowania i uzgodnienia zmian z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.  

 

3. Zakres kart oceny. 

 

a) Karta z kryteriami oceny operacji pod kątem zgodności operacji z LSR jest identyczna dla wszystkich 

wniosków i zawiera pytania pozwalające zweryfikować kwestie, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o 

RLKS.  

b) Każda z kart oceny punktowej musi zawierać co najmniej jedno kryterium mieszczące się w zakresie: 

• kryterium efektów realizacji operacji (w odniesieniu do wskaźników rezultatu przyjętych dla 

poszczególnych celów szczegółowych), 

• kryterium wpływu operacji na osiągnięcie założonych celów (w odniesieniu do tabeli zależności 

preferowanych operacji na realizację poszczególnych celów, rozdz. V LSR), 
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• kryterium wpływu operacji na rozwój sektora rybackiego, zapobieganie jego marginalizacji oraz 

poprawę jakości życia jego przedstawicieli (kryteria premiujące beneficjentów będących 

przedstawicielami sektora lub te rodzaje operacji, które przyczynią się do rozwoju rynków zbytu na 

produkty rybackie, bądź poprawę infrastruktury, z której korzystają przedstawiciele sektora, 

popularyzujące spożycie produktów rybactwa lub promujące te produkty). 

c) Zgodnie z  PO Ryby 2014-2020 za pomocą lokalnych kryteriów wyboru premiowane muszą być operacje 

spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów: 

• innowacyjne na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 

• przewidujące  zachowanie lub wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i 

akwakultury, 

• generujące nowe miejsca pracy na obszarach rybackich i akwakultury, 

• realizowane przez podmioty zakładające lub rozwijające działalność gospodarczą, której podstawę będą 

stanowiły lokalne produkty rybołówstwa i akwakultury. 

 

d) Przy ustanawianiu lub zmianie lokalnych kryteriów należy wziąć pod uwagę, aby były one: 

• obiektywne, 

• niedyskryminujące,  

• przejrzyste,  

• powiązane z diagnozą obszaru, 

• bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które wpływają na 

osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu, 

• mierzalne,  a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać  szczegółowy  

opis  podejścia do ich oceny  wskazujący wymagania konieczne do spełnienia, 

• w  przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego  członka 

pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów, 

• posiadały dodatkowe opisy/definicje, 

• dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem  

zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum, 

• zasady ustalania lub zmiany kryteriów są przejrzyste. 

 

 

 


