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Wyciąg z Lokalnej Strategii Rozwoju SGR z naniesionymi zmianami

miaryJednostka

Efektywne zarządzanie zasobami i rozwój gospodarczy
2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru
2.2. Zachowanie stanu środowiska naturalnego
2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru
Stan
początkowy
2014r.

Plan
2023r.

Źródło danych/sposób pomiaru

sztuka

6965

wzrost
o 5%

Główny Urząd Statystyczny.
Bank Danych Lokalnych

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

miaryJednostka

Tabela 1. Cele i wskaźniki
2.0
Cel ogólny 2
2.1
2.2
Cele szczegółowe
2.3

Stan
początkowy
2014r.

Plan
2023r.

Źródło danych/sposób pomiaru

liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

sztuka

0

38

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

liczba zatrudnionych osób należących do grup
defaworyzowanych (wraz z samozatrudnieniem)

sztuka

0

13

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

1

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

W.2.0

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze SGR

W.2.1

W.2.2

liczba obszarów chronionych objętych
realizowanymi operacjami

sztuka

0
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liczba miejscowości objętych operacją, w których
dotychczas nie istniała infrastruktura turystyczna
Wzrost liczby osób korzystających ze stworzonej,
rozwiniętej lub wyposażonej infrastruktury
turystycznej
liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej
usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała
wsparcie w ramach LSR
liczba osób, które skorzystały z miejsc
noclegowych w ciągu roku

sztuka

0

1

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

procen
t

0

o 30%

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

sztuka

0

20

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

sztuka

0

50

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji
sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

W2.3
liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

sztuka

0

20

liczba zatrudnionych osób należących do grup
defaworyzowanych (wraz z samozatrudnieniem)

sztuka

0

9

liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy

sztuka

0

12

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

4

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

liczba nowych podmiotów należących do szlaków

sztuka

0

sprawozdanie beneficjenta
z realizacji operacji

szczegółowyCel

Cel główny

Elementy analizy SWOT

Elementy
diagnozy

Tabela 2. Matryca logiczna elementów LSR.
Przedsięwzięc
ia

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Oddziaływan
ie

 Sezonowość, w szczególności
w sektorze turystycznym –
uzależnienie oferty od pogody
i pory roku
 Słabo rozwinięta oferta
turystyki aktywnej i oferta
uprawiania sportów wodnych
 Słabo wykorzystany potencjał
turystyki morskiej

Rozdz. III.
2.2.1.;
3.2.3.

różnorodności turystycznej obszaru2.3. Zwiększenie atrakcyjności i
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2.3.1.Tworzeni
e, rozwój i
wyposażenie
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej
historycznie
lub
terytorialnie
związanych z
działalnością
rybacką

 liczba nowych,
przebudowanych lub
wyposażonych obiektów
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjno-sportowej – 9
 liczba obiektów
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjno-sportowej
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych i
seniorów – 5
 liczba operacji nastawiona
na innowacje – 4

 liczba miejscowości
objętych operacją, w
których dotychczas nie
istniała infrastruktura
turystyczna – 1
 Wzrost liczby osób
korzystających ze
stworzonej, rozwiniętej
lub wyposażonej
infrastruktury
turystycznej – o 30%
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Wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów SGR z naniesionymi zmianami
WZÓR 10 G

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR
Data ogłoszenia naboru: ……………………………………………
Oznaczenie naboru: …………………………………………..………
Konkurs realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru.
Przedsięwzięcia: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub
terytorialnie związanych z działalnością rybacką.
Numer sprawy: ……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej bezpośrednio
związanej z rybactwem lub bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych.
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej,
modernizowanej lub wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób
niepełnosprawnych.
Kryterium
Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej:
 bezpośrednio związanej z rybactwem lub
 bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych
wówczas otrzymuje 3 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, modernizowanej lub
wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych – 0 albo 5
pkt.
Zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób
niepełnosprawnych oznacza m.in.:
 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do obiektu
oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp.,
 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i
oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort w
korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek,
 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie
nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub
dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp.,
 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np. komputery
dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające ww.
warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Przyznana
ocena/DO
UZUP.
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Przyznana
ocena/DO
UZUP.

Kryterium
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja realizowana jest w miejscowości poniżej 1000 mieszkańców – 0 albo 2 1 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja jest realizowana w miejscowości, w której dotychczas nie istniała infrastruktura turystyczna – 0 albo 1 pkt
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 4 pkt.
 gminy – 2 pkt.
z tym, że innowacyjność polega na:
 utworzeniu infrastruktury, której dotychczas nie było w obrębie ww. obszarów lub
 nadaniu istniejącej infrastrukturze nowych funkcji i zastosowań, jakich dotychczas nie było w obrębie ww.
obszarów lub
 wykorzystaniu jej do organizacji wydarzeń promujących obszar w odniesieniu do ww. terenów.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Operacja zakłada tworzenie lub rozwój infrastruktury towarzyszącej (np. oświetlenie, kosze na śmieci, WC, itp.) – 0
albo 4 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3 pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww.
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień:
SUMA PUNKTÓW
…………………………………................
data posiedzenia

…………………………………................
czytelny podpis Członka Rady
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II.

Kryteria wyboru operacji w ramach LSR wraz z procedurą ustalania lub
zmiany kryteriów

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
W przypadku ustalenia nowych kryteriów lub zmiany dotychczasowych, proponowane nowe
brzmienie kryteriów podawane jest do informacji publicznej poprzez publikację na stronie
internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej w celu konsultacji planowanych zmian z lokalną
społecznością. Planowane zmiany konsultowane są również z przedstawicielami sektora rybackiego
poprzez skierowanie informacji nt. planowanych zmian z prośbą o ustosunkowanie się do nich
(pisemne opiniowanie).
Uwagi wraz z uzasadnieniem do zaproponowanych kryteriów składane są w formie pisemnej do Biura
Słowińskiej Grupy Rybackiej w wyznaczonym terminie.
Po upływie terminu konsultacji Zarząd SGR weryfikuje zgłoszone uwagi i propozycje zmian, w
szczególności pod kątem zgodności z przepisami regulującymi wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Propozycje zgłoszonych zmian rozpatrywane są i zatwierdzane w trybie określonym w Statucie.
Korekty do Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej, oraz innych dokumentów
związanych z realizacją LSR na wezwanie lub zlecenia instytucji zarządzających priorytetem 4
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętym Programem Operacyjnym Rybactwo i
Morze 2014-2020 oraz poddziałaniem „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 lub też wynikających ze zmiany aktów prawnych, wytycznych, instrukcji, itp. powiązanych z
ww. Programami, co do zasady nie podlegają konsultacjom społecznym.

[…]
Cel Szczegółowy: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru.
Przedsięwzięcie: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.
Zakres tematyczny:
 budowa, przebudowa lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnych przy
obiektach lub na terenach, gdzie jest lub była prowadzona działalność rybacka,
 modernizacja obiektów lub kompleksów obiektów związanych z tradycją rybacką,
 przebudowa lub adaptacja obiektów służących działalności rybackiej na miejsca wypoczynku i rekreacji,
 budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej,
m.in.: ścieżek i przystani rowerowych, przystani wędkarskich, przystani dla jednostek wodnych, itp. na
obszarach zależnych od rybactwa;
 tworzenie infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym i rekreacyjnym,
 budowa, zabezpieczenie i oznakowanie szlaków turystycznych,
 zagospodarowanie terenów nad zbiornikami wodnymi w celu podniesienia ich atrakcyjności turystycznej,
 tworzenie infrastruktury w miejscach atrakcyjnych turystycznie w celu zwiększenia ich dostępności i
ułatwienia organizacji wypoczynku i rekreacji na ich terenie,
 tworzenie centrów informacji turystycznej,
 zabezpieczenie i oznakowanie szlaków turystycznych,
 renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 25 pkt.
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej
bezpośrednio związanej z rybactwem lub bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych.
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Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej,
modernizowanej lub wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób
niepełnosprawnych.
Kryterium
Operacja zakłada tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej:
 bezpośrednio związanej z rybactwem lub
 bezpośrednio nawiązującej do sportów wodnych
wówczas otrzymuje 3 pkt.
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności nowej, modernizowanej lub
wyposażonej infrastruktury dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób niepełnosprawnych – 0 albo 5
pkt.
Zastosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia dostępności dla potrzeb osób defaworyzowanych – seniorów i osób
niepełnosprawnych oznacza m.in.:
 zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do
obiektu oraz pełne korzystanie z niego, np. wykonanie pochylni, podjazdów, dostosowanie toalet, itp.,
 zastosowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych i seniorów m.in. montaż barierek i
oparć w miejscach, w których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
 zakup wyposażenia lub jego elementów, w tym małej infrastruktury, gwarantujących osobom starszym komfort w
korzystaniu z obiektów i ich otoczenia, np.: podłokietników, regulowanych siedzisk, ławek,
 wyposażenie obiektu w sprzęt uławiający osobom starszym odbiór przekazywanych treści, np. odpowiednie
nagłośnienie, wielkość ekranów, urządzenia do indywidualnego użytku cechujące się wysoką jakością obrazu lub
dźwięku o wadze i gabarytach dostosowanych do możliwości fizycznych seniorów, itp.,
 sprzęt i wyposażenie przystosowane do potrzeb osób posiadających określoną niepełnosprawność, np. komputery
dla osób niewidomych, sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, itp.
Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie lub, jeżeli wnioskodawca posiada własne zasoby spełniające
ww. warunki, które włączy w projekt – na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Operacja realizowana jest w miejscowości poniżej 1000 mieszkańców – 0 albo 2 1 pkt.
Operacja jest realizowana w miejscowości, w której dotychczas nie istniała infrastruktura turystyczna – 0 albo 1 pkt
Operacja jest innowacyjna w skali:
 obszaru SGR – 4 pkt.
 gminy – 2 pkt.
z tym, że innowacyjność polega na:
 utworzeniu infrastruktury, której dotychczas nie było w obrębie ww. obszarów lub
 nadaniu istniejącej infrastrukturze nowych funkcji i zastosowań, jakich dotychczas nie było w obrębie ww.
obszarów lub
 wykorzystaniu jej do organizacji wydarzeń promujących obszar w odniesieniu do ww. terenów.
Operacja zakłada tworzenie lub rozwój infrastruktury towarzyszącej (np. oświetlenie, kosze na śmieci, WC, itp.) – 0
albo 4 pkt.
Wnioskodawca złoży wniosek o płatność końcową realizowanej operacji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie – 0 albo 4 pkt.
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w
dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w
limicie środków – 3pkt.
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt.
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 41/2018 z dnia 30 października 2018r. w sprawie przyjęcia uwag
do zmian w treści wskaźników kryteriów oceny operacji i poddaniu ich konsultacjom społecznym
Kryterium
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na
obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z
informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym
niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).

