
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka poddaje do konsultacji społecznej zmiany w Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  

Planowane zmiany do wprowadzenia w LSR: 

1. wprowadzenie 2 oświadczeń do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020: 

a. dotyczące niezakończenia operacji oraz  

b. realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

2.  zmiany w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1: 

 kryterium - Wnioskodawca jest aktywnym członkiem stowarzyszenia i na dzień 

złożenia wniosku znajduje się na liście członków oraz brał udział w przynajmniej:                                                                                                                                                                                                                                                            

-dwóch WZC w ciągu ostatnich 24 m-cy przed dniem złożenia wniosku 4 PKT 

LUB                                                                                                                                                                            

-jednym WZC w ciągu ostatnich 18 m-cy przed dniem złożenia wniosku 2PKT 

zmiany w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4: 

 kryterium- Wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca na obszarze LSR nieprzerwanie 

przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 5 PKT LUB  

Siedziba firmy wnioskodawcy mieści się ma obszarze objętym LSR lub na obszarze 

LSR zgłoszono dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej co 

najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.4 PKT  

 kryterium- Wnioskodawca złożył oświadczenie na formularzu o odprowadzaniu 

podatków (PIT/CIT) na obszarze objętym LSR. 5 PKT 

 

zmiany w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1: 

 Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z przepisów 

programowych o:  

5,0% do 10,0% 6 PKT   

od 10,1% do 25% 7 PKT  

pow. 25% 8 PKT 

  

zmiany w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1.1: 

 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym:  



3 PKT duży                                                                                                                                                               

2 PKT niewielki                                                                                                                                                   

1 PKT mały  

 

 zmiana w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka 

2.2.1: 

 Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i/lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: 

5 PKT duży                                                                                                                                                               

3 PKT niewielki                                                                                                                                                   

1 PKT mały 

  

zmiany w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka 

1.1.1; 1.1.2: 

 W ramach projektu planowane jest zatrudnienie nowego pracownika w wymiarze 

większym niż wymogi programowe:  

od 0,5 - 1 etatu 4 PKT LUB   

powyżej 1 pełnego etatu 6 PKT  

 

zmiana w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka 

1.1.3: 

 W ramach projektu planowane jest utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia 3 PKT 

LUB 

zatrudnienie nowego pracownika w wymiarze 0,5-1 etatu 6 PKT                                                                            

zatrudnienie nowego pracownika w wymiarze powyżej 1 etatu 8 PKT       

  

zmiana w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka 

1.1.4: 

 W ramach projektu planowane jest stworzenie nowego średniorocznego miejsca pracy 

(zatrudnienie nowego pracownika, ponad wymagane programowo) w wymiarze: 

- od 0,5 - 0,75 etatu 3 PKT 

- powyżej 0,75 - 1 etatu 4 PKT 

- powyżej 1 etatu 5 PKT  

  

zmiana w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4: 

 Wnioskowany projekt zakłada wprowadzenie na rynek lokalny nowego produktu lub 

usługi. Koszty związane z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym powinny wynosić min. 25 % kosztów 

kwalifikowalnych: 

-na obszarze gminy 2 PKT  

-na obszarze LGR 4 PKT  

  



zmiana w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.4: 

 Minimum 50% kosztów projektu to koszty związane z rozwojem działalności 

związanej z: usługami noclegowymi lub gastronomicznymi, działalności związanej z 

wypożyczaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego 3 PKT LUB 

tworzeniem całorocznego produktu turystycznego. Koszty związane z 

wprowadzeniem nowego produktu lub usług w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

powinny wynosić min. 25% kosztów kwalifikowalnych. 5 PKT 

 

  

zmiany w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 2.1.1; 2.2.1:  

 W ramach projektu planowane jest wykorzystanie:                                                                                                             

- lokalnych zasobów i tradycji 3 PKT                                                                                                         

- lokalnych zasobów i tradycji w szczególności rybackich 6 PKT  

 

 

zmiana w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.4: 

 W ramach projektu planowane jest wykorzystanie:                                                                                                             

- lokalnych zasobów i tradycji 2 PKT                                                                                                         

- lokalnych zasobów i tradycji w szczególności rybackich 4 PKT  

 

zmiana w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

2.2.1: 

 Operacja dotyczy zachowania rybackiego dziedzictwa kulturalnego.  9 PKT  

 

zmiana w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

2.1.1: 

 W trakcie przygotowania projektu uwzględniono wnioski/uwagi zgłoszone przez 

mieszkańców w procesie konsultacji społecznych. 10 PKT  

  

zmiana w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

2.3.1: 

 Wniosek zakłada kampanię informacyjną dla społeczności lokalnej nt. szkodliwości 

kłusownictwa na terenie: 

- 1 gminy – 4 PKT 

- 3 gmin – 7 PKT 

- 5 gmin – 10 PKT 

- całego obszaru RLGD – 12 PKT 

  

zmiany w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach środka: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1: 



 Wnioskodawca wziął czynny udział w szkoleniu świadczonym przez LGR w ramach 

danego naboru wniosków. 2 PKT  


