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Procedura naboru i wyboru operacji obejmować będzie 

następujące działania: 

Opracowanie przez Zarząd LGR informacji o 

możliwości realizacji LSROR poprzez składanie 

wniosków na wsparcie finansowe operacji. 

Wyznaczenie terminów naboru wniosków w 

porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego. 

Ogłaszanie treści naborów przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego oraz LGR 



Przyjmowanie wniosków w ciągu od 30 do 60 dni 

przez Biuro LGR. 

Powołanie przez Zarząd Zespołu Opiniującego(lub 

pojedynczego eksperta) 

Przygotowywanie przez Zespół Opiniujący 

propozycji oceny wniosków wg ich zgodności z 

LSROR oraz ilości punktów za kryteria oceny 



Przedstawianie przez Zarząd pod decyzję Komitetu 

propozycji  oceny projektów wg ich zgodności z 

LSROR oraz ilości punktów za kryteria oceny.  

Podejmowanie przez Komitet decyzji nt. zgodności 

wniosków z LSROR oraz ilości punktów za kryteria 

oceny. 

Powiadamianie wnioskodawców o wynikach 

posiedzenia Komitetu, w tym zgodności wniosku z 

LSROR, ilości uzyskanych punktów i możliwości 

złożenia odwołania. 



Przyjmowanie przez Biuro LGR odwołań 

Zawiadomienie przez Zarząd Zespołu Opiniującego 

(lub pojedynczego eksperta) o odwołaniach 

Przygotowywanie przez Zespół Opiniujący 

(eksperta) propozycji oceny wniosków wg ich 

zgodności z LSROR oraz ilości punktów za kryteria 

oceny po uwzględnieniu odwołań. 



Przedstawianie przez Zarząd pod decyzję Komitetu 

propozycji  oceny projektów wg ich zgodności z 

LSROR oraz ilości punktów za kryteria oceny po 

uwzględnieniu odwołań. 

Podejmowanie przez Komitet decyzji nt. zgodności 

wniosków z LSROR oraz ilości punktów za kryteria 

oceny po uwzględnieniu odwołań. 

Powiadamianie wnioskodawców o wynikach 

posiedzenia Komitetu, w tym wyborze lub 

niewybraniu danej operacji do finansowania wraz z 

uzasadnieniem. 



Przekazywanie przez Zarząd list wybranych i 

niewybranych operacji wraz  

z dokumentacją do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego 

(w terminie 45 dni od dnia w którym upłynął 

termin składania wniosku) 

Organ samorządu województwa rozpatruje wniosek 

o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od dnia 

przekazania wniosku przez LGR 

(nowy termin 30 dni w przypadku zwłoki ) 

ETAP SW (UM) 



Usunięcie braków we wniosku w ciągu 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o 

dofinansowanie właściwy organ samorządu 

województwa wyznacza niezwłocznie w formie 

pisemnej, termin zawarcia umowy o 

dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. 

Po realizacji operacji lub jej etapu wniosek o płatność 

(uzupełnienie 14 dni od otrzymania zawiadomienia) 



Po pozytywnej ocenie wniosku o płatność SW 

przekazuje zlecenie płatności do ARiMR 



Załączniki do wniosku o dofinansowanie: 
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma 

obowiązek takiego wpisu; 

2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone; 

3. Kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się 

o dofinansowanie jest osobą fizyczną; 

4. Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

5. Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym 

kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o 

dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

6. Uproszczony plan biznesowy operacji; 

 

 

 

    



Załączniki do wniosku o dofinansowanie - cd : 
7. Pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego 

specyfika operacji; 

8. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o 

którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji; 

9. Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich 

obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o 

rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku 

z  realizacją operacji; 

10. Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o 

dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione 

nakłady rzeczowe; 

11. Studium wykonalności projektu dla danej operacji – w 

przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa 

w przepisach prawa wodnego, pozwolenia budowlanego lub 

zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego; 

 

 

    



Załączniki do wniosku o dofinansowanie - cd: 
12. Operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o 

gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się 

o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych 

wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości; 

13. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której 

mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie 

powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o 

dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego 

specyfika operacji; 

14. Szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej 

realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

 

 

    



Załączniki do wniosku o dofinansowanie - cd: 
15. Opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, 

badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które 

wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji 

kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z 

harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i 

promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

16. Zaświadczenie o  numerze  rachunku bankowego, na który ma 

zostać przelana kwota zaliczki. 

 

 

 

    



Wzór wniosku o dofinansowanie W-2/4.1. wraz z 

załącznikami składa się na druku udostępnionym 

przez Instytucje Zarządzającą i dostępny jest wraz z 

instrukcją wypełniania na stronach internetowych: 

http://www.minrol.gov.pl 

http://www.fundusze.malopolska.pl 

http://www.rybactwo.info 

http://www.dsiw.pl 
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Kompletny wniosek o dofinansowanie operacji składa 

się do właściwego organu samorządu województwa za 

pośrednictwem LGR. 

Siedziba LGR DSIW: 

RAJSKO 

UL. EDUKACYJNA 9 
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie 

zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGR 

i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.  
 

LGR dokonuje wyboru operacji: 

- spośród operacji które są zgodne z LSROR 

- na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych 

w LSROR 

- do wysokości limitów wg. Tab. Planu budżetu LSROR 
 



Kompletny wniosek o dofinansowanie operacji składa 

się do właściwego organu samorządu województwa za 

pośrednictwem LGR. 

Siedziba LGR DSIW: 

RAJSKO 

UL. EDUKACYJNA 9 
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie 

zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGR 

i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.  
 

LGR dokonuje wyboru operacji: 

- spośród operacji które są zgodne z LSROR 

- na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych 

w LSROR 

- do wysokości limitów wg. Tab. Planu budżetu LSROR 
 



Kryteria oceny 



L

p 

Kryterium 

lokalne 
Opis Punkty 

1 
Innowacyjność 

projektu  

Preferuje projekty 

innowacyjne, 

oryginalne w skali 

lokalnej – tj. 

wykorzystujące 

niepraktykowane 

dotąd lokalnie 

rozwiązania. 

Przykładowe operacje 

wskazane z rozdziale 5 

pkt. 5 

3 – nowe rozwiązanie 

na obszarze LGR 

2 – nowe rozwiązanie 

na obszarze gminy 

1 – nowe rozwiązanie 

na obszarze danego 

sołectwa  

0 – rozwiązanie 

stosowane na 

obszarze danego 

sołectwa 



5) Operacje innowacyjne  

 Przykładowe przedsięwzięcia uznawane  za 

operacje innowacyjne: 

- wytworzeniu nowej usługi lub produktu w skali 

obszaru objętego LSROR 

- nadanie nowych funkcji terenom lub obiektom, które 

dzięki będą temu służyć rozwojowi społecznemu bądź 

gospodarczemu 

- nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie 

lokalnych zasobów i  surowców,  

- wprowadzenie nowoczesnych  w skali obszaru 

objętego LSROR rozwiązań technicznych i 

technologicznych 

- nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w 

proces rozwoju lub aktywizacji nowych grup i środowisk 

lokalnych. 



2 

Liczba 

utrzymanych 

lub nowych 

miejsc pracy 

w sektorze 

rybactwa 

 

 

 

 

 

Preferuje projekty 

utrzymujące lub 

generujące nowe 

miejsca pracy w 

sektorze rybactwa 
  

 

 

 

 

 

3 – 3 i więcej 

miejsc 

2 – 2 miejsca 

1 – 1 miejsce 

0 – brak nowych 

miejsc 



3 

Zatrudnienie 

dla osób z 

sektora 

rybactwa 

 

 

 

 

 

 

Preferuje projekty 

generujące nowe 

miejsca pracy dla 

osób z sektora 

rybactwa 

 

 

 

 

 

 

3 – 3 i więcej 

miejsc 

2 – 2 miejsca 

1 – 1 miejsce 

0 – brak nowych 

miejsc 



4 

Poziom 

zaangażowania 

społeczności 

lokalnej 

(Beneficjentów 

Ostatecznych)  

Preferuje 

projekty, 

składane przez 

podmioty 

działające na 

rzecz 

społeczności 

lokalnej, 

przewidujące 

rzeczowy (praca 

własna) udział tej 

społeczności w 

realizacji 

projektów 

 

 

 

 

 

3 – 10% i więcej 

2 – od 5 do 10 % 

1 – od 2 do 5% 

0 – do 2 % kosztów 



5 

Zasięg 

oddziaływania 

projektu 

 

 

 

 

 

 

Preferuje 

projekty 

realizowane w 

większej liczbie 

miejscowości  

 

 

 

 

3 – 5 i więcej 

miejscowości 

2 – 3lub 4 

miejscowości 

1 – dwie 

miejscowości 

0 – jedna 

miejscowości 



6 

Udział 

partnerów  

w realizacji 

projektu,  

w tym 

podmioty z 

sektora 

rybactwa  

 

 

 

 

 

Preferuje projekty 

realizowane z 

udziałem wielu 

partnerów, w tym 

podmioty z sektora 

rybactwa 

 

 

2 - > 2 partnerów, 

w tym co 

najmniej  

1 z sektora 

rybactwa 

1 - 2 partnerów 

lub wnioskodawcą 

jest podmiot z 

sektora rybactwa 

0 – bez partnera 

(1 podmiot) 



7 

Ilość 

Beneficjentów 

Ostatecznych 

 

 

 

 

 

Preferuje 

projekty, z 

których korzysta 

większa liczba 

Beneficjentów 

Ostatecznych 

 

 

 

 

 

3 – powyżej 1000 

osób 

2 – powyżej 500 

osób 

1 – powyżej 100 

osób  



8 

Realizacja 

operacji 

przyczyni się 

do realizacji 

kilku celów 

szczegółowych 

 

 

 

 

 

Preferuje projekty 

przyczyniające się 

do realizacji 

większej ilości 

celów 

szczegółowych 

 

 

 

 

 

4 – 5 celów 

3 – 4 cele 

2 – 3 cele 

1 – 2 cele 

0 - 1 cel 



9 
Trwałość 

projektu 

 

 

 

 

 

 

 

Preferuje projekty 

o większej trwałości 

efektów 

 

3 – efekty będą 

widoczne przez 

ponad 5 lat 

2 – efekty będą 

widoczne przez 

ponad  rok, ale 

krócej niż 5 lat 

1 – efekty będą 

widoczne przez 

ponad  0,5 roku, 

ale krócej niż 1 

rok 

0 – efekty, krótsze 

niż 0,5 roku 



10 
Operacje 

preferowane 

 

 

 

 

 

 

Preferuje 

operacje 

wskazane z 

rozdziale  

5 pkt. 4 i pkt 6 

 

 

 

 

10 – operacja jest 

zgodna z 

wymienioną w 

rozdziale 5 pkt. 4 

i  pkt 6 

0 - operacja nie 

jest zgodna z 

wymienioną w 

rozdziale 5 pkt. 4 

i pkt 6 



Aby projekt został wybrany do finansowania musi 

otrzymać min 15 pkt, tj. 40 % max. liczby punktów  

(37 pkt) 


