
KRYTERIA WYBORU OPERACJI – LGR „Opolszczyzna” 
 

Nazwa kryterium  Waga Punktacja  Uwagi  
 

I. Wzmocnienie konkurencyjno ści i utrzymanie atrakcyjno ści obszarów zale żnych od rybactwa 
 

Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej lub ma wpływ na 
rozwój turystyki.   

3 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – działania mające wpływ na 

rozwój turystyki 
3 pkt – rozwój infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej 

Wpływ na rozwój turystyki rozumie się jako trwały 
wzrost liczby turystów po realizacji danej operacji 
lub udostępnienie, zagospodarowanie, odnowienie, 
promocje obiektów/terenów stanowiących lub 
mogących stanowić atrakcję turystyczną. 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby 
kulturowo-historyczne, przyrodnicze lub 
związane z rybactwem.   

2 1 pkt – nie dotyczy  
2 pkt – kulturowo-historyczne lub 
przyrodnicze  
3 pkt – związane z rybactwem 

Preferowane są operacje związane z korzystaniem 
z lokalnych zasobów, np.:  
- istniejące zabytki historyczne i przyrodnicze, 
- oferta kulturalna bazująca na tradycjach i 
zwyczajach, 
- działalność grup hobbystów – wędkarzy, 
- istniejące gospodarstwa rybackie itp. 
 
 

Operacja dotyczy obiektu zabytkowego  2 1 pkt – nie dotyczy  
2 pkt - obiekt w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków  
3 pkt - obiekt w rejestrze zabytków  

Obiekt zabytkowy, który jest wpisany w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków lub rejestrze 
zabytków. 

Wnioskodawcą operacji jest podmiot 
związany z rybactwem na obszarze 
LSROR lub taki podmiot będzie 
partnerem operacji  

2 1 pkt – nie dotyczy  
2 pkt - dotyczy 
 

Za podmiot związany z rybactwem rozumie się 
podmioty, o których mowa w §2 ust.1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 29 września 2009r.  w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna 
strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów 
wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej 
strategii oraz wymagań, jakim powinna 
odpowiadać umowa dotycząca warunków i 
sposobu realizacji tej strategii w ramach PO 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 



nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
Operacja dotyczy aktywizacji dzieci lub 
młodzieży 

2 1 pkt - nie dotyczy 
2 pkt – dotyczy 

  

Operacja zakłada prowadzenie 
innowacyjnych działań 

2 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – innowacja o skali lokalnej 
3 pkt – innowacja o skali 
ponadlokalnej  

Innowacyjność rozumiana jest jako nowa 
działalność, nowy sposób zarządzania, organizacji, 
zagospodarowania  itp.  
Innowacja o skali lokalnej – gospodarstwa, 
podmiotu, miejscowości, gminy. 
Innowacja o skali ponadlokalnej – dotyczy całego 
obszaru LGR. 
Większą ilość punktów uzyska ta operacja, która 
wprowadzi innowacyjność dla całego obszaru LGR 
czyli będzie istotną nowością dla większej grupy 
osób niż tylko miejscowość czy gmina. 

Wysokość wnioskowanej dotacji 2 1 pkt – powyżej 600 000 PLN 
2 pkt – od 200 000 do 600 000 
PLN 
3 pkt – mniej niż 200 000 PLN 

 

Wysokość wkładu własnego 1 1 pkt – 15-25% wkładu własnego 
2 pkt – od 26-50% wkładu 
własnego 
3 pkt – powyżej 50% wkładu 
własnego 

Im wyższy wkład własny tym wyżej punktowany. 
Wkład własny dotyczy kosztów kwalifikowalnych. 

Maksymalna liczba punktów – 44 pkt  
 

II. Restrukturyzacja lub reorientacja działalno ści gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osó b mających prac ę związaną z 
sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych mi ejsc pracy poza tym sektorem 
 

Operacja zakłada utworzenie nowych 
miejsc pracy 

3 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – 1-2 miejsca pracy 
3 pkt – więcej niż 2 miejsca pracy 

Miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne.  
Preferowane są operacje w wyniku których 
beneficjent utworzy stałe miejsca pracy. Wyższą 
ilość punktów przyznaje się tym operacjom, które 
utworzą więcej miejsc pracy. 

Wnioskodawcą operacji jest podmiot 2 1 pkt – nie dotyczy  Za podmiot związany z rybactwem rozumie się 



związany z rybactwem na obszarze 
LSROR 

2 pkt - dotyczy 
 

podmioty, o których mowa w §2 ust.1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna 
strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów 
wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej 
strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać 
umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej 
strategii w ramach PO „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”. 

W wyniku realizacji operacji zostaną 
zachowane miejsca w sektorze rybackim 

2 1pkt – nie dotyczy 
2 pkt - dotyczy 

 

Wnioskodawca jest członkiem LGR 1 1pkt – nie dotyczy 
2 pkt – dotyczy 

Preferowane są wnioski składane przez podmioty 
będące członkami LGR. Jest to premia za 
zaangażowanie i aktywność 
w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz 
zachęta do 
uczestnictwa w LGR. 

Operacja zakłada wprowadzenie 
innowacyjności  

2 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – innowacja o skali lokalnej 
3 pkt – innowacja o skali 
ponadlokalnej  
 

Innowacyjność rozumiana jest jako nowa 
działalność lub technologia, nowy sposób 
zarządzania, organizacji itp.,  
Innowacja o skali lokalnej – dotyczy danego 
gospodarstwa, podmiotu, miejscowości, gminy. 
Innowacja o skali ponadlokalnej - dotyczy całego 
obszaru LGR 
Większą ilość punktów uzyska ta operacja, która 
wprowadzi innowacyjność dla całego obszaru LGR 
czyli będzie istotną nowością dla większej grupy 
osób niż tylko miejscowość czy gmina. 

Wysokość wkładu własnego 1 1 pkt – wkład własny równy 
minimalnemu, 

2 pkt – do 10% włącznie powyżej 
wkładu minimalnego 

3 pkt – więcej niż 10 % powyżej 

Im wyższy wkład własny tym wyżej punktowany. 
Wkład własny dotyczy kosztów kwalifikowalnych 



wkładu minimalnego  
 

Maksymalna liczba punktów – 28 pkt 
  

III.  Podnoszenie warto ści produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społec zności zamieszkuj ącej obszary zale żne od 
rybactwa 
 

Operacja jest związana z tworzeniem lub 
rozwojem systemów sprzedaży 
bezpośredniej produktów rybactwa   

4 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – dotyczy 

Preferowane są operacje w wyniku których będzie 
uruchomiony system sprzedaży bezpośredniej 
produktów rybackich. 
 

Operacja jest związana z rozpoczęciem 
lub rozwojem działalności gospodarczej 
w zakresie usług związanych z 
wyżywieniem, działalności sportowej, 
rozrywkowej i rekreacyjnej lub 
informatycznej.  

2 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – działalność związana z 

informatyką lub powiązana z 
nią 

3 pkt – usługi związane z 
wyżywieniem, działalność 
sportowa, rozrywkowa i 
rekreacyjna  

 

Preferowane są operacje zakładania lub rozwijania 
firm działających w zakresie usług związanych z 
wyżywieniem, działalności sportowej, rozrywkowej i 
rekreacyjnej lub informatycznej. 

Operacja zakłada utworzenie nowych 
miejsc pracy 

2 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – 1-2 miejsca pracy 
3 pkt – więcej niż 2 miejsca pracy 
 

Miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne.  
Preferowane są operacje w wyniku których 
beneficjent utworzy stałe miejsca pracy. 

Wnioskodawcą operacji jest podmiot 
związany z rybactwem  

3 1 pkt – nie dotyczy  
2 pkt - dotyczy 
 

Za podmiot związany z rybactwem rozumie się 
podmioty, o których mowa w §2 ust.1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 29 września 2009r.  w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna 
strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów 
wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej 
strategii oraz wymagań, jakim powinna 
odpowiadać umowa dotycząca warunków i 
sposobu realizacji tej strategii w ramach PO 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 



nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
Operacja dotyczy utworzenia 
mikroprzedsiębiorstwa 

2 1 pkt – nie 
2 pkt – tak 

Preferowane jest powstawanie nowych 
mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSROR. 

Wysokość wkładu własnego 1 1 pkt – wkład własny równy 
minimalnemu, 

2 pkt – do 10% włącznie powyżej 
wkładu minimalnego 

3 pkt – więcej niż 10 % powyżej 
wkładu minimalnego  

Im wyższy wkład własny tym wyżej punktowany. 
Wkład własny dotyczy kosztów kwalifikowalnych 

Operacja zakłada wprowadzenie 
innowacyjności  

2 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – innowacja o skali lokalnej 
3 pkt – innowacja o skali 
ponadlokalnej  
 

Innowacyjność rozumiana jest jako nowa 
działalność lub technologia, nowy sposób 
zarządzania, organizacji itp.,  
Innowacja o skali lokalnej – dotyczy danego 
gospodarstwa, podmiotu, miejscowości, gminy. 
Innowacja o skali ponadlokalnej - dotyczy całego 
obszaru LGR 
Większą ilość punktów uzyska ta operacja, która 
wprowadzi innowacyjność dla całego obszaru LGR 
czyli będzie istotną nowością dla większej grupy 
osób niż tylko miejscowość czy gmina. 

 
Maksymalna liczba punktów – 39 pkt 

 
 
 

IV.  Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszara ch zale żnych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjno ści lub przywracanie potencjału produkcyjnego sektor a rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku kl ęski 
żywiołowej lub przemysłowej 

Operacja ma bezpośredni wpływ na 
rozwój turystyki   

2 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – dotyczy 

Bezpośredni wpływ na rozwój turystyki rozumie się 
jako trwały wzrost liczby turystów po realizacji 
danej operacji. 

Operacja zakłada działania z edukacji 
ekologicznej  

2 1 pkt – nie 
2 pkt - tak 

Działania z edukacji ekologicznej, skierowane do 
różnych środowisk (dorośli, dzieci, grupy 
mieszkańców itp.), np.: 
- szkolenia, kursy, imprezy masowe, kampanie 



promocyjne, kampanie świadomościowe, 
wydawanie publikacji, konkursy itp. 

Operacja dotyczy retencjonowania lub 
poprawy jakości wody  

3 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – dotyczy 

Retencja wodna - zdolność do gromadzenia 
zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez 
dłuższy czas w środowisku.  
Poprawa jakości wody pitnej i wykorzystywanej do 
celów turystycznych (jeziora, rzeki itp.). 

Operacja dotyczy zachowania 
różnorodności biologicznej  

3 1 pkt – nie dotyczy, 
2 pkt – zachowanie lub 

przywrócenia siedlisk i 
gatunków zagrożonych w 
skali wojewódzkiej 

3 pkt – zachowanie lub 
przywrócenia siedlisk i 
gatunków zagrożonych w 
skali krajowej lub 
międzynarodowej 

4 pkt – zachowanie lub 
przywrócenie chronionych 
lub zagrożonych gatunków 
ryb lub innych organizmów 
wodnych 

Preferowane będą operacje dotyczące 
wymienionych obszarów. Większą ilość punktów 
otrzymają operacje, które dotyczyć będą ryb lub 
organizmów wodnych, których ochrona jest 
priorytetem oraz gatunki lub siedliska zagrożone w 
skali krajowej lub międzynarodowej, a więc 
najważniejsze z punktu widzenia Wspólnoty. 

Operacja dotyczy zachowania lub 
zabezpieczenia obszarów i obiektów 
objętych różnymi formami ochrony 
przyrody*   

2 1 pkt – nie dotyczy 
2 pkt – pozostałe 
3 pkt – rezerwaty, park 

krajobrazowy, ostoje Natura 
2000 

Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o 
ochronie przyrody, tj.: 
1) parki narodowe; 
2) rezerwaty przyrody; 
3) parki krajobrazowe; 
4) obszary chronionego krajobrazu; 
5) obszary Natura 2000; 
6) pomniki przyrody; 
7) stanowiska dokumentacyjne; 
8) użytki ekologiczne; 
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Wnioskodawcą operacji jest podmiot 2 1 pkt – nie dotyczy  Za podmiot związany z rybactwem rozumie się 



związany z rybactwem lub taki podmiot 
będzie partnerem operacji 

2 pkt - dotyczy 
 

podmioty, o których mowa w §2 ust.1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 29 września 2009r.  w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna 
strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów 
wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej 
strategii oraz wymagań, jakim powinna 
odpowiadać umowa dotycząca warunków i 
sposobu realizacji tej strategii w ramach PO 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Wysokość wnioskowanej dotacji 1 1 pkt – powyżej 600 000 PLN 
2 pkt – od 200 000 do 600 000 
PLN 
3 pkt – mniej niż 200 000 PLN 

 

Maksymalna liczba punktów –  39 pkt  
 
 
 
 
 

 

 


