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LOKALNE KRYTERIA WYBORU
CEL GŁÓWNY:2
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt
CEL SZCZEGÓŁOWY:2.1
Lp. Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji:
1. Rodzaj planowanej operacji Preferuje się operacje, polegające na:

1. wspieraniu atutów środowiska wodnego na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie 
kłusownictwu i/lub
2. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału 
produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub 
odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów 
rybackich i obszarów akwakultury w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 
żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością 
chronionych gatunków zwierząt i/lub
3. Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego 
przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów 
przyległych do tych zbiorników w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych

15 pkt- za każdy wskazany typ realizowanej 
operacji
0 pkt- operacja nie wpisuje się w żaden wskazany
typ operacji

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
45 pkt

Wniosek o 
dofinansowanie/Karta 
opisu operacji

2.  Gotowość wnioskodawcy do realizacji 
operacji

Preferuje się wnioskodawców, którzy złożyli komplet 
wymaganych dokumentów, określonych przez RLGD.

Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się:

1. W przypadku operacji o charakterze remontowo-
budowlanym, załączenie do wniosku o dofinansowanie 
poniższych dokumentów:

- kosztorys inwestorski oraz ostateczna decyzja o 
pozwoleniu na  budowę
lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz 
z załącznikami, w tym rysunkami technicznymi (jeśli 
dotyczy) z potwierdzeniem właściwego organu, że nie 

5 pkt operacja przygotowana do realizacji

0 pkt operacja nieprzygotowana do realizacji

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
5 pkt

Kompletne załączniki do 
wniosku o dofinansowanie
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wniósł sprzeciwu lub oświadczenie Wnioskodawcy, że w 
terminie 30 dni właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

2. W przypadku innych operacji, załączenie do wniosku o 
dofinansowanie poniższych dokumentów:
- min. 3 porównywalne oferty na poszczególne koszty 
zawarte we wniosku o dofinansowanie
Przedstawione oferty cenowe powinny zawierać takie 
elementy jak:

 wskazanie sprzedawcy/usługodawcy;
 przedmiot zakupu/usługi;
 min. 3 podstawowe parametry techniczne 

sprzętu/charakterystykę usługi;
 cenę netto oraz brutto, stawkę podatku VAT.

W przypadku gdy operacja dotyczy zarówno robót 
remontowo budowlanych jak i innych działań np. zakup 
usług, produktów, urządzeń, Wnioskodawca ma obowiązek 
załączenia dokumentów wskazanych w punkcie 1 i 2. 

Planowane do wykonania prace muszą być związane z 
budynkiem/obiektem budowlanym, w którym 
Wnioskodawca prowadzi bądź zamierza prowadzić 
działalność gospodarczą.
W przypadku, gdy na rynku istnieje tylko jeden potencjalny 
wykonawca danego zamówienia, wnioskodawca może 
przedstawić jedną ofertę oraz oświadczenie, że na rynku nie 
ma więcej potencjalnych wykonawców danego zamówienia.

 W przypadku nie dołączenia przez Wnioskodawcę któregoś 
z w/w dokumentów (w przypadku gdy dotyczą 
Wnioskodawcy), operacja nie będzie traktowana przez LGR 
jako przygotowana do realizacji.
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3.  Racjonalność budżetu operacji Założenia operacji  są prawidłowe jeżeli  charakteryzują się
spójnością  działań   do  kosztów  oraz  prowadzą  do
osiągnięcia  celu  operacji.  Racjonalność  budżetu  to
odpowiednie  ujęcie  i  uzasadnienie  kosztów  w  opisie
operacji,  zestawieniu  rzeczowo-finansowym  oraz
załącznikach do wniosku, co pomaga przy ocenie operacji
jak i ich późniejszej realizacji.

Racjonalność  i  efektywność  planowanych
kosztów 0-4 pkt. 

Punkty z każdego poniższego kryterium sumują
się. 

2 pkt - Wnioskodawca wiarygodnie 
udokumentowała wysokość planowanych 
kosztów (koszty są ujęte w planach, projektach, 
ofertach tp.)

2 pkt - Wnioskodawca wyjaśnił zasadność 
wszystkich wydatków (zestawienie rzeczowo-
finansowe) ponoszonych w ramach operacji 

0 pkt -Zaplanowane koszty nie posłużą do 
realizacji działań oraz osiągnięcia celu głównego 
operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione we
wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
4  pkt

Wniosek o dofinansowanie
wraz  z załącznikami

4.  Siedziba i miejsce działania 
wnioskodawcy

Intencją  wnioskodawcy  jest  wspieranie  mieszkańców oraz
lokalnych  podmiotów  znających  specyfikę  i  potencjał
obszaru.  Preferowane  będą  operacje  realizowane  przez
wnioskodawców  zamieszkujących/  mających  siedzibę  na
obszarze działania RLGD. 

10 pkt-  siedziba/oddział oraz działalność na 
terenie obszaru objętego LSR 

5 pkt – siedziba/oddział poza terenem LSR, 
działalność na terenie obszaru objętego LSR

-0 pkt -siedziba/oddział oraz działalność poza 
obszarem objętym LSR

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 

10 pkt

Wniosek o dofinansowanie
oraz - KRS/CEiDG 
(dotyczy osób prawnych)

lub

- dowód osobisty lub 
Zaświadczenie z ewidencji
ludności (…) wskazujące 
miejsce zamieszkania 
(dotyczy osób fizycznych)

Ważność dokumentów -
3 m-ce.

5.  Doradztwo biura RLGD Preferuje się wnioskodawców korzystających z bezpłatnego 
doradztwa Biura RLGD/spotkań informacyjnych/szkoleń 
m.in. w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, 
jego zgodności z dokumentacją konkursową

3 pkt- Wnioskodawca osobiście lub przez 
pełnomocnika korzystał  z doradztwa RLGD 
(wizyta w biurze) na etapie przygotowywania 
wniosku o dofinansowanie

Karta doradztwa, rejestr 
doradztwa, lista obecności 
ze szkoleń/spotkań 
informacyjnych
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Doradztwo polega na pracy z dokumentami: wnioskiem 
i/lub załącznikami. 

3 pkt-Wnioskodawca osobiście lub pełnomocnik 
uczestniczył w min. 1 szkoleniu/spotkaniu 
informacyjnym organizowanym przez RLGD z 
zakresu wniosków o dofinansowanie

0 pkt- Wnioskodawca nie korzystał z żadnej z 
powyższym form informacji prowadzonych przez
biuro RLGD na etapie opracowywania wniosku o 
dofinansowanie

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
6 pkt

6 Podmiot prowadzący działalność w 
sektorze rybactwa i akwakultury na 
terenie obszaru LSR

Preferuje się operacje złożone przez przedstawicieli sektora 
rybackiego z terenu LSR.

15 pkt –wnioskodawca na terenie LSR prowadzi 
działalność w sektorze rybactwa i/lub 
akwakultury przed dniem 31.12.2014 r. i na dzień
składania wniosku prowadzi ją nadal

5 pkt- wnioskodawca na terenie LSR prowadził 
działalność w sektorze rybactwa i/lub 
akwakultury po dniu 31.12.2014 r. i na dzień 
składania wniosku prowadzi ją nadal

0 pkt- wnioskodawca nie prowadził i na dzień 
składania wniosku o dofinansowanie nie 
prowadzi działalności w sektorze rybactwa i/lub 
akwakultury

Maksymalna suma uzyskanych punktów: 
15 pkt

Dokumenty 
potwierdzające działalność
w sektorze rybactwa i 
akwakultury  (Decyzja 
Powiatowego Lekarza 
Weterynarii i/lub RRW 22 
i/lub RRW 23  oraz 
oświadczenie, że 
wnioskodawca nadal 
prowadzi działalność w 
sektorze rybactwa i 
akwakultury

SUMA Maksymalna liczba punktów: 80 pkt
Minimalna liczba punktów: 38 pkt
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Dokument zmieniony Uchwałą nr 9/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” z dnia 14.11.2018 r.; akceptacja Samorządu Województwa pismem z dnia 6.12.2018 r. 

(znak sprawy: SZ-IV-R.043.2.8.2015 UM02-6933-UM0230008/15); Dokument zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 15/2018

 z dnia 11.12.2018 r.


