Karta oceny zgodności operacji z LSROR „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
Wniosek nr:
Złożony przez:
Nazwa operacji:
Rodzaj operacji
Osi 4 PO RYBY:

Wnioskodawca
reprezentuje
sektor:
1. Czy realizacja
operacji przyczyni
się do osiągnięcia
celu ogólnego
LSROR?

2. Czy realizacja
operacji przyczyni
się do osiągnięcia
celów
szczegółowych
LSROR?

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem
 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie
potencjału
produkcyjnego
sektora
rybactwa
w przypadku jego zniszczenia w rezultacie klęski żywiołowej
 Społeczny

 Gospodarczy

 Publiczny

Celu 1: Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska
obszaru LGR jako warunku dla rozwoju rybactwa, turystyki
i utrzymania jakości życia mieszkańców
 tak
 nie
Celu 2: Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju
gospodarczego obszaru, a zwłaszcza turystyki i rekreacji
 tak
 nie
Celu 3: Rozwój rybactwa na obszarze „Lokalnej Grupy Rybackiej
Zalew Zegrzyński”
 tak
 nie
Celu 1.1: Edukacja ekologiczna społeczności i instytucji mających
wpływ na stan środowiska
 tak
 nie
Celu 1.2.: Promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań
i upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska
obszaru
 tak
 nie
Celu 2.1.: Zdefiniowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz
ochrony Zalewu Zegrzyńskiego
 tak
 nie
Celu 2.2.: Stworzenie uspołecznionego systemu monitoringu stanu wód
i pozostałych elementów środowiska

 tak
 nie
Celu 2.3: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
 tak
 nie
Celu 2.4: Rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej i odwiedzających
obszar LGR
 tak
 nie
Celu 3.1: Wypracowanie i promocja rozwiązań systemowych
wspierających rybactwo na poziomie krajowym
 tak
 nie
Celu 3.2: Ograniczenie patologii negatywnie wpływających na
gospodarkę rybacką
 tak
 nie
Celu 3.3: Poprawa stosunków wodnych obszaru
 tak
 nie
CS 3.4: Promocja rybactwa na obszarze i edukacja wędkarska dorosłych
i młodzieży
 tak
 nie
3. Czy realizacja operacji przyczyni się do realizacji któregokolwiek wskaźnika
oddziaływania oraz rezultatu, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru
Rybackiego?
 tak
 nie
Ewentualne uwagi oceniającego:

Głosuję za uznaniem / nieuznaniem* operacji za zgodną z LSROR (niepotrzebne skreślić)
Miejsce i data
Imię i nazwisko
Członka Komitetu
Podpis Członka
Komitetu

Instrukcja wypełniania
Karty oceny zgodności operacji z LSROR „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
1. W górnej tabeli należy zaznaczyć znakiem „X” środek Osi 4 PO RYBY, którego
dotyczy operacja oraz sektor, do którego należy wnioskodawca. Wnioskodawca
niebędący członkiem LGR zobowiązuje się do dostarczenia dokumentu
potwierdzającego dany sektor.
2. W odniesieniu do każdego celu ogólnego i szczegółowego wyszczególnionego
w punktach 1 i 2 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub „nie” przez
postawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W punkcie 3 dotyczącym realizacji
wskaźnika oddziaływania i rezultatu, należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

3. Operację można uznać za zgodną z LSROR, gdy z odpowiedzi na pytania zawarte w
punktach 1 i 2 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej
jednego celu ogólnego LSROR i przynajmniej jednego, odpowiadającego celowi
ogólnemu, celu szczegółowego LSROR oraz przynajmniej jednego wskaźnika
oddziaływania i rezultatu.

Karta oceny operacji
pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji
LSROR „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”

Wniosek nr:
Złożony przez:
Nazwa operacji:
Rodzaj operacji
Osi 4 PO RYBY:
Wnioskodawca reprezentuje
sektor:


Wzmocnienie
konkurencyjności
i
utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 Społeczny
 Gospodarczy
 Publiczny

Kryteria zapewniające wybór operacji dających najlepsze efekty
Operacja realizuje więcej niż jeden cel ogólny LSROR: 1-2 pkt
- jeden dodatkowy cel ogólny - 1 pkt,
- dwa dodatkowe cele ogólne - 2 pkt.
Operacja realizuje więcej niż jeden cel szczegółowy LSROR: 1-2 pkt
- 1 lub 2 dodatkowe cele szczegółowe - 1 pkt,
- 3 lub więcej dodatkowych celów szczegółowych - 2 pkt
Operacja ma charakter innowacyjny: 0-2 pkt
- operacja innowacyjna: w skali całego obszaru LSROR – 2 pkt,
- w skali co najmniej 1 gminy – 1 pkt,
- w skali mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt.
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze
(w przeliczeniu na etaty średniorocznie) nowych miejsc pracy: 1 lub 2 pkt:
- do 2 miejsc pracy - 1 pkt,
- powyżej 2 miejsc pracy - 2 pkt.
Operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania
walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturowych obszaru: 1-3 pkt
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania jednego z
walorów: 1 pkt,
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania dwóch
walorów: 2 pkt,

Przyznana
ocena

- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania trzech
walorów: 3 pkt.
Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: 0-3 pkt
- wnioskodawca dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami – 1 pkt,
- wnioskodawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem – 1 pkt,
- wnioskodawca dysponuje własnymi zasobami – 1 pkt.
Zasięg oddziaływania operacji wykracza poza 1 gminę: 1 pkt
Udział partnerów: 1 pkt
Powiązania/komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami:
1 pkt
Wysokość wnioskowanego poziomu pomocy: 0-3 pkt
- wnioskowany jest maksymalny poziom pomocy - 0 pkt;
- poziom pomocy wynosi powyżej 80% maksymalnego - 1 pkt;
- poziom pomocy wynosi 61-80% maksymalnego - 2 pkt;
- poziom pomocy mniej niż 60% maksymalnego - 3 pkt.
Wnioskodawca operacji jest osobą poniżej 35 roku życia: 2 pkt
Aktywny udział w działaniach LGR: 1-5 pkt
- wnioskodawca brał udział tylko w jednym z ostatnich WZC – 1 pkt,
- wnioskodawca brał udział w co najmniej dwóch ostatnich WZC – 2 pkt,
- wnioskodawca uczestniczył w działaniach LGRZZ (szkolenia, wyjazdy, spotkania) –
1 pkt,
- wnioskodawca promował LGRZZ i LSROR – 1pkt
- wnioskodawca brał udział w działaniach LGRZZ dłużej niż 6 m-cy - 1pkt
Kompletność i aktualność składanej dokumentacji: 1 pkt
Kryteria gwarantujące uwzględnienie interesu sektora rybackiego przy Przyznana
realizacji LSROR
ocena
Operacja jest związana z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji rybackich
na obszarze LSROR: 1 pkt
Beneficjentem operacji jest osoba lub podmiot związany z sektorem rybactwa:
12 pkt
Beneficjentem operacji jest osoba, która utraciła miejsce pracy w sektorze
rybackim: 3 pkt
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze rybackim:
1 pkt
Operacja skutkuje zachowaniem co najmniej jednego miejsca pracy w sektorze
rybackim: 1 pkt
Operacja wykorzystuje atuty sektora rybackiego obszaru dla jego rozwoju,
ogranicza jego słabe strony, wykorzystuje szanse lub ogranicza zagrożenia dla
sektora: 1 pkt
SUMA PUNKTÓW
Uzasadnienie przyznania punktów przez Członka Komitetu:

Miejsce i data
Imię i nazwisko Członka
Komitetu
Podpis Członka Komitetu
w przypadku ponownej oceny wniosku w trakcie procedury odwoławczej ocena Członka Komitetu w
poszczególnych kryteriach nie może być niższa od oceny pierwotnej

Karta oceny operacji
pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji
LSROR „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
Wniosek nr:
Złożony przez:
Nazwa operacji:
Rodzaj operacji
Osi 4 PO RYBY:

Wnioskodawca reprezentuje
sektor:

 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej
oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę
związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 Społeczny

 Gospodarczy

Kryteria zapewniające wybór operacji dających najlepsze efekty
Operacja realizuje więcej niż jeden cel ogólny LSROR: 1-2 pkt
- jeden dodatkowy cel ogólny - 1 pkt,
- dwa dodatkowe cele ogólne - 2 pkt.
Operacja realizuje więcej niż jeden cel szczegółowy LSROR: 1-2 pkt
- 1 lub 2 dodatkowe cele szczegółowe - 1 pkt,
- 3 lub więcej dodatkowych celów szczegółowych - 2 pkt
Operacja ma charakter innowacyjny: 0-2 pkt
- operacja innowacyjna: w skali całego obszaru LSROR – 2 pkt,

 Publiczny

Przyznana
ocena

- w skali co najmniej 1 gminy – 1 pkt,
- w skali mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt.
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze (w
przeliczeniu na etaty średniorocznie) nowych miejsc pracy: 1 lub 2 pkt:
- do 2 miejsc pracy - 1 pkt,
- powyżej 2 miejsc pracy - 2 pkt.
Operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania
walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturowych obszaru: 1-3 pkt
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania jednego z
walorów: 1 pkt,
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania dwóch
walorów: 2 pkt,
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania trzech
walorów: 3 pkt.
Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: 0-3 pkt
- wnioskodawca dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami – 1 pkt,
- wnioskodawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem – 1 pkt,
- wnioskodawca dysponuje własnymi zasobami – 1 pkt.
Zasięg oddziaływania operacji wykracza poza 1 gminę: 1 pkt
Udział partnerów: 1 pkt
Powiązania/komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami:
1 pkt
Wysokość wnioskowanego poziomu pomocy: 0-3 pkt
- wnioskowany jest maksymalny poziom pomocy - 0 pkt;
- poziom pomocy wynosi powyżej 80% maksymalnego - 1 pkt;
- poziom pomocy wynosi 61-80% maksymalnego - 2 pkt;
- poziom pomocy mniej niż 60% maksymalnego - 3 pkt.
Wnioskodawca operacji jest osobą poniżej 35 roku życia: 2 pkt
Aktywny udział w działaniach LGR: 1-5 pkt
- wnioskodawca brał udział tylko w jednym z ostatnich WZC – 1 pkt,
- wnioskodawca brał udział w co najmniej dwóch ostatnich WZC – 2 pkt,
- wnioskodawca uczestniczył w działaniach LGRZZ (szkolenia, wyjazdy, spotkania) –
1 pkt,
- wnioskodawca promował LGRZZ i LSROR – 1pkt
- wnioskodawca brał udział w działaniach LGRZZ dłużej niż 6 m-cy - 1pkt
Kompletność i aktualność składanej dokumentacji: 1 pkt
Kryteria gwarantujące uwzględnienie interesu sektora rybackiego przy Przyznana
realizacji LSROR
ocena
Operacja jest związana z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji rybackich
na obszarze LSROR: 1 pkt
Beneficjentem operacji jest osoba lub podmiot związany z sektorem rybactwa:
12 pkt
Beneficjentem operacji jest osoba, która utraciła miejsce pracy w sektorze
rybackim: 3 pkt

Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze rybackim:
1 pkt
Operacja skutkuje zachowaniem co najmniej jednego miejsca pracy w sektorze
rybackim: 1 pkt
Operacja wykorzystuje atuty sektora rybackiego obszaru dla jego rozwoju,
ogranicza jego słabe strony, wykorzystuje szanse lub ogranicza zagrożenia dla
sektora: 1 pkt
SUMA PUNKTÓW
Uzasadnienie przyznania punktów przez Członka Komitetu:

Miejsce i data
Imię i nazwisko Członka
Komitetu
Podpis Członka Komitetu
w przypadku ponownej oceny wniosku w trakcie procedury odwoławczej ocena Członka Komitetu w
poszczególnych kryteriach nie może być niższa od oceny pierwotnej

Karta oceny operacji
pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji
LSROR „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
Wniosek nr:
Złożony przez:
Nazwa operacji:
Rodzaj operacji
Osi 4 PO RYBY:
Wnioskodawca reprezentuje
sektor:

 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa
 Społeczny

 Gospodarczy

 Publiczny

Kryteria zapewniające wybór operacji dających najlepsze efekty
Operacja realizuje więcej niż jeden cel ogólny LSROR: 1-2 pkt
- jeden dodatkowy cel ogólny - 1 pkt,
- dwa dodatkowe cele ogólne - 2 pkt.
Operacja realizuje więcej niż jeden cel szczegółowy LSROR: 1-2 pkt
- 1 lub 2 dodatkowe cele szczegółowe - 1 pkt,
- 3 lub więcej dodatkowych celów szczegółowych - 2 pkt
Operacja ma charakter innowacyjny: 0-2 pkt
- operacja innowacyjna: w skali całego obszaru LSROR – 2 pkt,
- w skali co najmniej 1 gminy – 1 pkt,
- w skali mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt.
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze (w
przeliczeniu na etaty średniorocznie) nowych miejsc pracy: 1 lub 2 pkt:
- do 2 miejsc pracy - 1 pkt,
- powyżej 2 miejsc pracy - 2 pkt.
Operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania
walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturowych obszaru: 1-3 pkt
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania jednego z
walorów: 1 pkt,
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania dwóch
walorów: 2 pkt,
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania trzech
walorów: 3 pkt.
Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: 0-3 pkt
- wnioskodawca dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami – 1 pkt,
- wnioskodawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem – 1 pkt,
- wnioskodawca dysponuje własnymi zasobami – 1 pkt.
Zasięg oddziaływania operacji wykracza poza 1 gminę: 1 pkt
Udział partnerów: 1 pkt
Powiązania/komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami:
1 pkt
Wysokość wnioskowanego poziomu pomocy: 0-3 pkt
- wnioskowany jest maksymalny poziom pomocy - 0 pkt;
- poziom pomocy wynosi powyżej 80% maksymalnego - 1 pkt;
- poziom pomocy wynosi 61-80% maksymalnego - 2 pkt;
- poziom pomocy mniej niż 60% maksymalnego - 3 pkt.
Wnioskodawca operacji jest osobą poniżej 35 roku życia: 2 pkt
Aktywny udział w działaniach LGR: 1-5 pkt
- wnioskodawca brał udział tylko w jednym z ostatnich WZC – 1 pkt,
- wnioskodawca brał udział w co najmniej dwóch ostatnich WZC – 2 pkt,
- wnioskodawca uczestniczył w działaniach LGRZZ (szkolenia, wyjazdy, spotkania) –

Przyznana
ocena

1 pkt,
- wnioskodawca promował LGRZZ i LSROR – 1pkt
- wnioskodawca brał udział w działaniach LGRZZ dłużej niż 6 m-cy - 1pkt
Kompletność i aktualność składanej dokumentacji: 1 pkt
Kryteria gwarantujące uwzględnienie interesu sektora rybackiego przy Przyznana
realizacji LSROR
ocena
Operacja jest związana z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji rybackich
na obszarze LSROR: 1 pkt
Beneficjentem operacji jest osoba lub podmiot związany z sektorem rybactwa:
12 pkt
Beneficjentem operacji jest osoba, która utraciła miejsce pracy w sektorze
rybackim: 3 pkt
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze rybackim:
1 pkt
Operacja skutkuje zachowaniem co najmniej jednego miejsca pracy w sektorze
rybackim: 1 pkt
Operacja wykorzystuje atuty sektora rybackiego obszaru dla jego rozwoju,
ogranicza jego słabe strony, wykorzystuje szanse lub ogranicza zagrożenia dla
sektora: 1 pkt
SUMA PUNKTÓW
Uzasadnienie przyznania punktów przez Członka Komitetu:

Miejsce i data
Imię i nazwisko Członka
Komitetu
Podpis Członka Komitetu
w przypadku ponownej oceny wniosku w trakcie procedury odwoławczej ocena Członka Komitetu w
poszczególnych kryteriach nie może być niższa od oceny pierwotnej

Karta oceny operacji

pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji
LSROR „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”
Wniosek nr:
Złożony przez:
Nazwa operacji:

Rodzaj operacji
Osi 4 PO RYBY

Wnioskodawca reprezentuje
sektor:

 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w
rezultacie klęski żywiołowej
 Społeczny

 Gospodarczy

 Publiczny

Kryteria zapewniające wybór operacji dających najlepsze efekty
Operacja realizuje więcej niż jeden cel ogólny LSROR: 1-2 pkt
- jeden dodatkowy cel ogólny - 1 pkt,
- dwa dodatkowe cele ogólne - 2 pkt.
Operacja realizuje więcej niż jeden cel szczegółowy LSROR: 1-2 pkt
- 1 lub 2 dodatkowe cele szczegółowe - 1 pkt,
- 3 lub więcej dodatkowych celów szczegółowych - 2 pkt
Operacja ma charakter innowacyjny: 0-2 pkt
- operacja innowacyjna: w skali całego obszaru LSROR – 2 pkt,
- w skali co najmniej 1 gminy – 1 pkt,
- w skali mniejszej niż obszar 1 gminy – 0 pkt.
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze (w
przeliczeniu na etaty średniorocznie) nowych miejsc pracy: 1 lub 2 pkt:
- do 2 miejsc pracy - 1 pkt,
- powyżej 2 miejsc pracy - 2 pkt.
Operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania
walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturowych obszaru: 1-3 pkt
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania jednego z
walorów: 1 pkt,
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania dwóch
walorów: 2 pkt,
- operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania trzech
walorów: 3 pkt.
Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: 0-3 pkt
- wnioskodawca dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami – 1 pkt,

Przyznana
ocena

- wnioskodawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem – 1 pkt,
- wnioskodawca dysponuje własnymi zasobami – 1 pkt.
Zasięg oddziaływania operacji wykracza poza 1 gminę: 1 pkt
Udział partnerów: 1 pkt
Powiązania/komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami:
1 pkt
Wysokość wnioskowanego poziomu pomocy: 0-3 pkt
- wnioskowany jest maksymalny poziom pomocy - 0 pkt;
- poziom pomocy wynosi powyżej 80% maksymalnego - 1 pkt;
- poziom pomocy wynosi 61-80% maksymalnego - 2 pkt;
- poziom pomocy mniej niż 60% maksymalnego - 3 pkt.
Wnioskodawca operacji jest osobą poniżej 35 roku życia: 2 pkt
Aktywny udział w działaniach LGR: 1-5 pkt
- wnioskodawca brał udział tylko w jednym z ostatnich WZC – 1 pkt,
- wnioskodawca brał udział w co najmniej dwóch ostatnich WZC – 2 pkt,
- wnioskodawca uczestniczył w działaniach LGRZZ (szkolenia, wyjazdy, spotkania) –
1 pkt,
- wnioskodawca promował LGRZZ i LSROR – 1pkt
- wnioskodawca brał udział w działaniach LGRZZ dłużej niż 6 m-cy - 1pkt
Kompletność i aktualność składanej dokumentacji: 1 pkt
Kryteria gwarantujące uwzględnienie interesu sektora rybackiego przy Przyznana
realizacji LSROR
ocena
Operacja jest związana z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji rybackich
na obszarze LSROR: 1 pkt
Beneficjentem operacji jest osoba lub podmiot związany z sektorem rybactwa:
12 pkt
Beneficjentem operacji jest osoba, która utraciła miejsce pracy w sektorze
rybackim: 3 pkt
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze rybackim:
1 pkt
Operacja skutkuje zachowaniem co najmniej jednego miejsca pracy w sektorze
rybackim: 1 pkt
Operacja wykorzystuje atuty sektora rybackiego obszaru dla jego rozwoju,
ogranicza jego słabe strony, wykorzystuje szanse lub ogranicza zagrożenia dla
sektora: 1 pkt
SUMA PUNKTÓW
Uzasadnienie przyznania punktów przez Członka Komitetu:

Miejsce i data
Imię i nazwisko Członka
Komitetu
Podpis Członka Komitetu
w przypadku ponownej oceny wniosku w trakcie procedury odwoławczej ocena Członka Komitetu w
poszczególnych kryteriach nie może być niższa od oceny pierwotnej

Kryteria wyboru operacji dających najlepsze efekty (kryteria fakultatywne)
•
Operacja realizuje więcej niż jeden cel ogólny LSROR. Premiowane będą operacje
o charakterze silnie zintegrowanym, przyczyniające się w znacząco większym niż przeciętnie
stopniu do realizacji LSROR poprzez realizację więcej niż jednego celu ogólnego strategii.
•
Operacja realizuje więcej niż jeden cel szczegółowy LSROR. Premiowane będą
operacje o charakterze zintegrowanym, przyczyniające się w większym niż przeciętnie
stopniu do realizacji LSROR poprzez realizację więcej niż jednego celu ogólnego strategii.
•
Operacja ma charakter innowacyjny w skali obszaru LSROR. Oceniane będzie
nowatorstwo zamierzonego działania na obszarze jego oddziaływania w odniesieniu do
innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej lub marketingowej. Za innowacyjne
uznaje się operacje nie realizowane dotychczas na danym terenie w odniesieniu do ich:
celów, sposobów realizacji, grup docelowych, podmiotów realizujących, wnoszące nową
jakość w funkcjonowanie sektora rybackiego lub całej społeczności obszaru lub podobszaru
objętego LSROR.
Innowacyjność operacji może polegać m.in. na:
o wytworzeniu nowej usługi lub produktu np. turystycznego, dotychczas nie
oferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR,
o zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie
stosowanych na obszarze objętym LSROR,
o zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR,
o nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.
•
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze. Operacje takie
przyczyniają się w bezpośredni sposób do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru
zależnego od rybactwa. Premiowana będzie efektywność wydatkowania wnioskowanych
środków, mierzona liczbą utworzonych, w wyniku realizacji operacji, miejsc pracy
(w przeliczeniu na etaty średniorocznie).
•
Operacja przyczynia się do zachowania, przywrócenia bądź wykorzystania walorów
przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturowych obszaru. Zgodnie z § 9 p. 7 statutu LGR

ZZ propagowanie i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska
naturalnego i kulturowego obszaru, regionu i kraju jest jednym z celów działalności
Stowarzyszenia. Wynika on z ponadprzeciętnych w skali Mazowsza walorów
przyrodniczych tego obszaru, decydujących o jego wielkiej atrakcyjności, ale też
zagrożonych silną antropopresją ze względu na bliskie sąsiedztwo i oddziaływanie
aglomeracji warszawskiej oraz ze znaczenia dziedzictwa kulturowego dla budowania
tożsamości obszaru i integracji jego mieszkańców.
•
Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy. Oceniane będzie czy
wnioskodawca posiada istotne udokumentowane zasoby materialne (obiekty, wyposażenie,
środki finansowe itp.) i ludzkie (pracownicy z określonymi kwalifikacjami lub możliwość ich
zatrudnienia) dla realizacji operacji, udokumentowane odpowiednie doświadczenie
i kwalifikacje (dotyczące dziedziny będącej przedmiotem przedsięwzięcia).
•
Zasięg oddziaływania operacji. Premiowane będą operacje, których oddziaływanie
wykracza poza jedną gminę, jako bardziej efektywne i służące spójności społecznoekonomicznej obszaru.
•
Udział innych partnerów. Premiowane będą operacje z udziałem więcej niż jednego
podmiotu, co służyć będzie integracji mieszkańców, większej efektywności działań (efekt
skali, efekt synergii) i przekazywaniu umiejętności i doświadczeń. W celu potwierdzenia
partnerstwa wymagana jest pisemna deklaracja o wspólnej realizacji planowanego
przedsięwzięcia.
•
Powiązania/komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami. Oceniane będą
związki operacji z innymi działaniami (w ramach PO RYBY lub innych programów), co
przekłada się na znaczenie realizacji tej operacji także dla innych podmiotów, ewentualny
efekt synergii powiązanych działań oraz zwiększenie efektów poprzednio
zrealizowanych/równolegle realizowanych działań.
•
Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Oceniana będzie kwota wnioskowanej
pomocy – preferowane będą kwoty niższe dla zwiększenia grupy beneficjentów Osi 4 PO
RYBY na obszarze i w skali kraju oraz zwiększenia ich własnego zaangażowania
finansowego (= efektywny montaż finansowy).
•
Wnioskodawca jest osobą poniżej 35 roku życia. Punktowane będą operacje
realizowane przez mieszkańców obszaru, którzy nie ukończyli w dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie 35 lat. Ma to na celu wiązanie młodych mieszkańców z obszarem
i przeciwdziałanie ich odpływowi z niego.
•
Członkostwo wnioskodawcy operacji w LGRZZ/ Aktywny udział w działaniach.
Członkostwo wnioskodawców w LGR będzie premiowane. Celem jest mobilizowanie
mieszkańców i podmiotów obszaru do aktywnej współpracy na rzecz jego rozwoju,
promowanie prospołecznych, a nie roszczeniowych postaw mieszkańców oraz
instytucjonalne i finansowe wzmocnienie LGR dla zwiększenia jej efektywności
i oddziaływania na rozwój obszaru. Kryterium ma charakter niedyskryminacyjny: jest
możliwe do spełnienia przez każdego wnioskodawcę, gdyż LGR ma charakter otwarty:

wszyscy mieszkańcy i podmioty aktywne na obszarze LGR mogą zostać jej członkami.
Forma promocji LGRZZ może mieć różne formy, jednakże używanie logo oraz nazwy
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” wymaga wcześniejszej pisemnej zgody
Zarządu.
Kryteria gwarantujące uwzględnienie interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR
(kryteria fakultatywne).
Osoby i podmioty należące do sektora rybackiego stanowią główną grupę beneficjentów
w PO RYBY. Także w Osi 4 PO RYBY odgrywają kluczową rolę, zarówno jako członkowie
Lokalnej Grupy Rybackiej i jej ciała decyzyjnego – Komitetu, jak również jako beneficjenci
działań LGR. Dlatego wsparcie ich przez LGR jako beneficjentów bezpośrednich
i pośrednich operacji w ramach LSROR, będzie ważnym kryterium oceny operacji - dzięki
przypisanej mu znacznej liczby punktów, mającym duży wpływ na wybór operacji.
•
Operacja jest związana z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji rybackich na
obszarze LSROR. Efektem operacji jest zachowanie, popularyzowanie lub wykorzystanie
(np. promocyjne lub jako produktu turystycznego), związanego z rybactwem, materialnego
lub niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LSROR.
•
Beneficjentem operacji jest osoba lub podmiot związany z sektorem rybactwa.
Minimalizacja zaniku sektora rybactwa jest jednym z głównych celów Osi 4 PO RYBY. Na
poziomie jednostki oznacza m.in. wsparcie konkretnej osoby lub podmiotu z tego sektora dla
utrzymania miejsc pracy w sektorze. Jego przedstawiciele zaliczają się do mniej aktywnych
w społeczności lokalnej na obszarze LGR. Z tych powodów będą oni zachęcani przez
dodatkowe punkty do aplikowania o wsparcie swoich zamierzeń. Związek z sektorem
rybactwa może polegać na:
o 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.)
o przetwórstwie ryb,
o przechowalnictwie lub handlu rybami i przetworami rybnymi,
o produkcji sprzętu rybackiego i wędkarskiego,
o kultywowaniu i promowaniu lokalnych tradycji rybackich, organizowaniu szkoleń
i wydarzeń promocyjnych związanych z sektorem rybactwa.
Związek z sektorem rybactwa będzie uznany za potwierdzony, jeżeli działalność
gospodarcza beneficjenta jest lub będzie prowadzona w zakresie głównego kodu PKD bądź
będzie udokumentowana czynna działalność gospodarcza w zakresie dodatkowego kodu
PKD.
•
Beneficjentem operacji jest osoba, która utraciła miejsce pracy w sektorze rybackim.
Innym głównym celem Osi 4 PO RYBY jest rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami
w sektorze. Jej elementem jest tworzenie alternatywnych miejsc pracy poza sektorem
rybackim dla osób, które utraciły miejsce pracy w tym sektorze. Są to często osoby, dla
których powrót na rynek pracy jest bardzo trudny. Z tych względów operacje proponowane

przez nie uzyskają preferencję w postaci dodatkowych punktów, zasadniczo zwiększających
szanse ich powodzenia w procesie selekcji.
•
Operacja skutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze rybackim. Operacje
takie przyczyniają się w bezpośredni sposób do minimalizacji zaniku sektora i poprawy
jakości życia w społecznościach rybackich – dwóch głównych celów Osi 4 PO RYBY.
Uzyskają więc preferencję w postaci dodatkowych punktów, zasadniczo zwiększających
szanse ich powodzenia w procesie selekcji.
•
Operacja skutkuje zachowaniem miejsc pracy w sektorze rybackim. Operacje służące
zachowaniu miejsc pracy w sektorze rybackim ograniczają proces zaniku sektora, co jest
jednym z głównych celów Osi 4 PO RYBY. Uzyskają więc preferencję w postaci
dodatkowych punktów, zasadniczo zwiększających szanse ich powodzenia w procesie
selekcji.
•
Operacja wykorzystuje atuty sektora rybackiego obszaru dla jego dalszego rozwoju,
ogranicza jego słabe strony, wykorzystuje szanse lub ogranicza zagrożenia dla sektora.
Operacje wykorzystujące atuty sektora rybackiego obszaru, ograniczające jego słabe strony,
wykorzystujące szanse lub ograniczające zagrożenia dla sektora będą służyć rozwojowi lub
ograniczeniu zaniku sektora rybackiego, a więc przynosić korzyści jego podmiotom
i realizować cele PO RYBY. Uzyskają więc preferencję w postaci dodatkowych punktów,
zasadniczo zwiększających szanse ich powodzenia w procesie selekcji.
Kompletność i aktualność składanej dokumentacji. Premiowane będą wnioski
posiadające kompletną i aktualną dokumentację wymaganą podczas aplikowania
o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zgodnie
z listą załączników zawartą we wniosku o dofinansowanie.

