
Lokalne Kryteria LGR 
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 

 
Innowacyjnośd 
operacji 

 
Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne 
w skali lokalnej – tj. wykorzystujące 
niepraktykowane dotąd lokalnie 
rozwiązania - nowe produkty i towary, nowe 
rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny 
i urządzenia, nowe sposoby wykorzystania 
lokalnych zasobów dotychczas 
niestosowane na obszarze LGR w zakresie 
turystyki i rekreacji, rozwoju 
przedsiębiorczości lokalnej, w tym 
produktów lokalnych oraz ochrony 
środowiska i zachowania walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-
historycznych 
 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na 
obszarze LGR 
 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na 
obszarze gminy  
 
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na 
obszarze danego sołectwa lub osiedla 
 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązao  

 
Utworzenie nowego 
miejsca pracy  
w przeliczeniu na 
pełny etat  

 
Preferuje operacje generujące nowe 
miejsce pracy, w szczególności  miejsce 
pracy w sektorze rybactwa albo dające 
zatrudnienie osobie reprezentującej sektor 
rybactwa poza tym sektorem.   
Punktowane jest również samozatrudnienie. 

 
6 – operacja generuje nowe miejsce pracy  
w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie 
osobie reprezentującej sektor rybactwa poza tym 
sektorem 
 
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza 
sektorem rybactwa 
 
0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy 
 

 
Wykorzystanie  
lub pielęgnowanie 
tradycji sektora 
rybactwa na obszarze 
objętym LSROR 

 
Preferuje operacje związane  
z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem 
tradycji sektora rybactwa na obszarze 
objętym LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje 
lub pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na 
obszarze objętym LSROR 
 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje 
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje 
tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym 
LSROR 
 

 
Wykorzystanie 
lokalnych zasobów  
w operacji 

 
Preferuje operacje wykorzystujące lokalne 
walory przyrodnicze oraz lokalną historię  
i kulturę 

 
W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  
 
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 
walorów  
 

 
Promocja produktu 
lokalnego 

 
Preferuje operacje promujące produkty 
lokalne 

 
2 – operacja promuje produkt lokalny 
 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 
 



 
Poprawa jakości życia 
mieszkaoców 
 

 
Preferuje operacje pozytywnie wpływające 
na poprawę jakości życia mieszkaoców 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący  na 
poprawę jakości życia mieszkaoców 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę 
jakości życia mieszkaoców 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości  
życia mieszkaoców  
 

 
Zasięg oddziaływania 
 

 
Preferuje operacje o szerszym zasięgu 
oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 
 

 
Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
Preferuje podmioty, o których mowa  
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 
Miejsce zamieszkania, 
siedziba lub oddział 
wnioskodawcy 
 

 
Preferuje lokalnych wnioskodawców 
posiadających miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub oddział na obszarze działania 
LGR od co najmniej 2 lat 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub oddział na obszarze 
działania LGR od co najmniej 2 lat 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca 
zamieszkania, siedziby lub oddziału na obszarze 
działania LGR od co najmniej 2 lat 
 

 
Doświadczenie 
wnioskodawcy 

 
Preferuje operacje realizowane przez 
wnioskodawców nie korzystających dotąd  
z dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej  

 
3 – wnioskodawca nie korzystał  
z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  
0 - wnioskodawca korzystał  
z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  
 

 
Promocja lokalnej 
przedsiębiorczości 
 

 
Preferuje operacje  związane  
z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,  
w szczególności z podejmowaniem nowej 
działalności gospodarczej 

 
3 – wnioskodawca podejmuje nową działalnośd 
gospodarczą i w przeciągu ostatniego roku nie 
posiadał wpisu w EDG (CEIDG) ani KRS 
 
1 – wnioskodawca planuje rozwinąd już istniejącą 
działalnośd gospodarczą 
 
0 – operacja nie jest związana ani  
z podejmowaniem, ani rozwijaniem działalności 
gospodarczej 
 

 
Kwota  
dofinansowania 
operacji 

 
Preferuje operacje o najniższej kwocie 
dofinansowania 
 

 
3 – poniżej 150 000 zł 
2 – od 150 000 – 300 000 zł 
1 – pwyżej 300 000 zł 
 

Liczba punktów możliwych do zdobycia: 44 

 
Operacja musi uzyskad min. 11 pkt. (25%) 

 
 


