
•	 Przygotowanie operacji – jeżeli złożone przez 
wnioskodawcę dokumenty  potwierdzają 
właściwe przygotowanie operacji tj. 
wnioskodawca przedłożył przynajmniej jeden 
z poniższych dokumentów adekwatnych 
do realizowanej operacji:

- dokumentacja techniczna
- program funkcjonalno-użytkowy
- pozwolenie wodnoprawne
- pozwolenie na budowę
- zgłoszenie właściwemu organowi
- kosztorys
- inny dokument wskazujący na właściwe 

przygotowanie operacji (w przypadku 
projektów niebudowlanych zapytanie 
ofertowe lub koncepcja lub program  
imprezy/warsztatów),

to operacja uzyska 1 pkt. Jeżeli nie zostały 
złożone żadne z powyższych dokumentów, to 
operacja uzyska 0 pkt.

•	 Obszar oddziaływania operacji  
– jeżeli opis operacji wskazuje jednoznacznie, 
że podstawową grupą docelową operacji będą:

- mieszkańcy obszaru LGD (co najmniej 
2 gminy), to operacja uzyska 2 pkt.

- mieszkańcy całej gminy, to operacja 
uzyska 1 pkt.

- mieszkańcy 1 miejscowości, to operacja 
uzyska 0 pkt.

•	 Tworzenie miejsc pracy  
– jeżeli w wyniku realizacji operacji powstanie:

-  3 lub więcej miejsc pracy, to operacja uzyska 
6 pkt.

- 2 miejsca pracy, to operacja uzyska 4 pkt.
- 1  miejsce pracy, to operacja uzyska 2 pkt.
- nie powstanie nowe miejsce pracy, to operacja 

uzyska 0 pkt.

Uwaga: tylko na podstawie 
samozatrudnienia, umowy o pracę lub 
spółdzielczej umowy o pracę.

•	 Praca dla grupy defaworyzowanej 
– jeżeli w wyniku operacji powstanie co 

najmniej 1 miejsce pracy dla osoby z grupy 
defaworyzowanej, to operacja uzyska 1 pkt. 
Jeżeli nie powstanie, to operacja uzyska 0 pkt.

•	 Związek z Doliną Karpia 
– jeżeli wnioskodawca posiada miejsca 

zamieszkania, siedzibę lub oddział na obszarze 
Doliny Karpia od co najmniej 6 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku to operacja 
uzyska 3 pkt. Jeżeli nie posiada, to operacja 
uzyska 0 pkt.

•	 Wkład własny wnioskodawcy  
– jeżeli wkład własny, liczony od kosztów 
kwalifikowalnych projektu jest:

- wyższy o ponad 10% od minimalnego 
wkładu własnego, to operacja uzyska 2 pkt.

- do 10% włącznie powyżej minimalnego 
wkładu własnego, to operacja uzyska 1 pkt.

- równy minimalnemu wymaganemu 
określonemu w LSR i przepisach prawa, 
to operacja uzyska 0 pkt.

•	 Czas realizacji operacji  
– jeżeli opis operacji wskazuje jednoznacznie, 
że jej realizacja będzie trwała: 

- krócej niż 6 miesięcy, to operacja uzyska 2 pkt.
- od 6 do 12 miesięcy, to operacja uzyska 1 pkt.
- dłużej niż 12 miesięcy, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: czas liczony od dnia podpisania umowy 
do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

•	 Innowacyjność 
– jeżeli operacja ma charakter innowacyjny, 

to operacja uzyska 2 pkt.
 Jeżeli nie ma, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: innowacyjność to wdrożenie nowego 
lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu 
lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego 
procesu, nowej metody marketingu lub 
nowej metody organizacji z zakresie praktyk 
biznesowych, organizacji miejsca pracy 
bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym 
przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych 
zasobów obszaru LSR.

Uwaga: kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie  
i/lub załącznikach do wniosku oraz dostępnych 
źródeł informacji.

•	 Zaangażowanie w zrównoważony rozwój 
Doliny Karpia 

– jeżeli realizacja operacji przez wnioskodawcę 
spowoduje rozwój obiektu lub wzmocnienie 
oferty Ekomuzeum Doliny Karpia, to operacja 
uzyska 2 pkt. Jeżeli nie spowoduje, to uzyska 
0 pkt.

Uwaga: kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie  
i/lub załącznikach do wniosku  oraz 
członkostwa w Ekomuzeum Doliny Karpia. 

Lokalne kryteria wyboru operacji

KRYTERIA PODSTAWOWE

 CEL 1.1  
•	 Tworzenie miejsc pracy w ramach 

podstawowej działalności rybackiej – jeżeli 
w wyniku realizacji operacji powstanie:

- 3 lub więcej miejsc pracy w ramach 
podstawowej działalności rybackiej 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
to operacja uzyska 6 pkt.

- 2 miejsca pracy w ramach podstawowej 
działalności rybackiej w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne, to operacja uzyska 4 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji

KRYTERIA PREMIUJĄCE
- 1 miejsce pracy w ramach podstawowej 

działalności rybackiej w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne, to operacja uzyska 2 pkt.

- nie powstaną nowe miejsca pracy w ramach 
podstawowej działalności rybackiej 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
to  operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: tylko na podstawie samozatrudnienia, 
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.



•	 Ograniczenie sezonowości sprzedaży – jeżeli 
opis operacji wskazuje jednoznacznie, że 
jej realizacja spowoduje wzrost sprzedaży 
produktów rybackich poza okresem  
październik – grudzień to operacja uzyska 1 pkt. 
Jeżeli nie wskazuje, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: opis operacji oznacza złożenie przez 
wnioskodawcę na udostępnionym przez LGD 
wzorze informacji o planowane j sprzedaży 
poza sezonem.

•	 Znak marki lokalnej – jeżeli wnioskodawca 
dysponuje znakiem marki lokalnej to operacja 
uzyska 1 pkt. Jeżeli nie dysponuje, to operacja 
uzyska 0 pkt.

Uwaga: kryterium stosowane od momentu 
oficjalnego ogłoszenia przez LGD Programu 
Marka Doliny Karpia.

 CEL 1.2 
•	 Znak marki lokalnej – jeżeli wnioskodawca 

dysponuje znakiem marki lokalnej, 
toxoperacja uzyska 1 pkt. Jeżeli nie 
dysponuje, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: kryterium stosowane od momentu 
oficjalnego ogłoszenia przez LGD Programu 
Marka Doliny Karpia.

•	 Wykorzystanie lokalnych zasobów 
– jeżeli realizacja operacji przyczyni się do 
wykorzystania lokalnych zasobów rolnych 
lub rybnych to operacja uzyska 1 pkt. Jeżeli 
nie przyczyni się, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: lokalny produkt rolny lub rybny 
– wytwarzany na obszarze objętym LSR. 
Wnioskodawca musi uwiarygodnić spełnienie 
kryterium poprzez przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego planowaną co najmniej 
roczną współpracę handlowa z lokalnym 
producentem: np. umowę, list intencyjny.

•	 Współpraca podmiotów gospodarczych 
– jeżeli opis operacji zakłada wspieranie 
współpracy między podmiotami wykonującymi 
działalność gospodarczą w zakresie: krótkich 
łańcuchów dostaw, świadczenia usług 
turystycznych, rozwijania rynków zbytu 
produktów lub usług lokalnych, to operacja 
uzyska 1 pkt. Jeżeli nie zakłada, to operacja 
uzyska 0 pkt.

•	 Lokalny rynek pracy – jeżeli operacja 
spowoduje zatrudnienie osoby zamieszkałej 
na obszarze Doliny Karpia do wnioskodawca 
uzyska 1 pkt. Jeżeli nie spowoduje, 
to operacja uzyska 0 pkt.

 CEL 2.1 
•	 Wsparcie dla grupy defaworyzowanej – jeżeli 

opis operacji wskazuje jednoznacznie, że:
- co najmniej 2 grupy defaworyzowane będą 

bezpośrednio korzystały z efektów realizacji 
operacji, to operacja uzyska 2 pkt.

- co najmniej 1 grupa defaworyzowana będzie 
bezpośrednio korzystała z efektów realizacji 
operacji, to operacja uzyska 1 pkt.

- żadna z grup defaworyzowanych nie będzie 
bezpośrednio korzystała z efektów realizacji 
operacji, to operacja uzyska 0 pkt.

•	 Spójna wizualizacja – jeżeli opis operacji 
jednoznacznie wskazuje na wykorzystanie 
w jej promocji obowiązkowych elementów 
wizualizacji określonych w „Księdze wizualizacji 
Doliny Karpia”, to operacja uzyska 1 pkt. 
Jeżeli nie wskazuje, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 
w szczególności ujętych kosztów w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym. Kryterium stosowane od 
momentu oficjalnego opublikowania przez LGD 
Księgi wizualizacji Doliny Karpia.

•	 Tworzenie miejsc pracy w zakresie animacji 
lokalnej – jeżeli w wyniku realizacji operacji 
powstanie co najmniej 1 miejsce pracy w zakresie 
animacji lokalnej w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne operacja uzyska 2 pkt. Jeżeli nie 
powstanie, to operacja uzyska 0 pkt.

•	 Miejsce realizacji operacji – jeżeli operacja 
będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej 
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców to operacja 
uzyska 1 pkt. Jeżeli nie, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: w zakresie inwestycji liniowych 
warunkiem spełnienia kryterium jest to, 
aby operacja nie miała swojego, początku, 
końca ani przebiegu w miejscowości liczącej 
5 tys. lub więcej mieszkańców.

 CEL 2.2 
•	 Spójna wizualizacja – jeżeli opis operacji 

jednoznacznie wskazuje na wykorzystanie 
w jej promocji obowiązkowych elementów 
wizualizacji określonych w „Księdze wizualizacji 
Doliny Karpia” operacja uzyska 1 pkt. Jeżeli nie 
wskazuje, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 
w szczególności ujętych kosztów w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym. Kryterium stosowane od 
momentu oficjalnego opublikowania przez LGD 
Księgi wizualizacji Doliny Karpia.
•	 Miejsce realizacji operacji – jeżeli operacja 

będzie realizowana w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców to wnioskodawca uzyska 1 pkt. 
Jeżeli nie, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: w zakresie inwestycji liniowych 
warunkiem spełnienia kryterium jest to, aby 
operacja nie miała swojego, początku, końca 
ani przebiegu w miejscowości liczącej 5 tys. 
lub więcej mieszkańców.
•	 Szlaki Doliny Karpia – jeżeli w wyniku realizacji 

operacji zostanie wytyczony i oznakowany 
lub odnowiony szlak turystyczny (pieszy, 
rowerowy, konny itp.) lub ścieżka edukacyjna 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wiaty, 
stojaki rowerowe, tablice informacyjne itp.) 
operacja uzyska 1 pkt. Jeżeli nie, to operacja 
uzyska 0 pkt.

•	 Status zabytku – jeżeli obiekt:
- został wpisany do rejestru zabytków, 

to operacja uzyska 2 pkt.
- został wpisany do gminnej ewidencji  

zabytków, to operacja uzyska 1 pkt.
- nie został wpisany ani do gminnej ewidencji 

zabytków, ani do rejestru zabytków,  
to operacja uzyska 0 pkt.

 CEL 3.1 
•	 Natura 2000 – jeżeli operacja będzie 

realizowana na obszarze Natura 2000, 
to operacja uzyska 1 pkt. Jeżeli nie,  
to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: kryterium weryfikowane na podstawie 
danych miejsca realizacji operacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie oraz Planu Zadań 
Ochronnych dla danego obszaru Natura 2000.

•	 Zbiorowy interes – jeżeli operacja jest 
realizowana w interesie zbiorowym, ma 
zbiorowego beneficjenta, to operacja uzyska 
1 pkt. Jeżeli nie, to operacja uzyska 0 pkt.

Uwaga: zgodnie z art. 95 ust. 3 lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, 
(WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1255/2011 oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi PO RYBY 2014-2020.


