
Proponowane zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji w związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 i utrudnieniami w 

organizowaniu stacjonarnych posiedzeń i spotkań w ramach procedur wdrażania LSR. 
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Tabela 10. Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Podnoszenie 
wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury” 

 

Tabela 11. Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Wspieranie 
różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 
życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich” 
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W wyniku 

realizacji 

operacji 

utworzone 

zostanie 1 

miejsce pracy1 

5 pkt. 

Wnioskodawca powinien we 

wniosku uzasadnić powiązanie 

zakresu realizacji operacji z 

utworzeniem co najmniej jednego 

miejsca pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne. 

Powinien także potwierdzić, że 

zatrudnienie nastąpi w formie 

umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę i zostanie 

utrzymane przez co najmniej: 

 3 lata od wypłaty płatności 
końcowej w przypadku rozwoju 
działalności gosp., 

 2 lata od wypłaty płatności 
końcowej w przypadku 
rozpoczynania dział. gosp. 

W wyniku 

realizacji 

operacji 

utworzone 

zostanie 1 

miejsce pracy1 

5 pkt. 

Wnioskodawca powinien we wniosku uzasadnić 

powiązanie zakresu realizacji operacji z 

utworzeniem co najmniej jednego miejsca 

pracy. W przypadku rozwoju istniejącej 

działalności  w wymiarze odpowiadającym 

średniorocznie wymiarowi co najmniej ½ etatu 

dla zatrudnienia w trybie umowy o pracę. 

Powinien także potwierdzić czy zatrudnienie 

nastąpi w formie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę, lub umowy 

cywilno-prawnej. W przypadku podejmowania 

działalności spełnienie warunku następuje 

poprzez samozatrudnienie, czyli rejestrację 

przedsiębiorcy w CEiDG oraz zgłoszenie do 

ubezpieczeń w ZUS. Wnioskodawca powinien 

również zadeklarować, że utworzone miejsce 

pracy zostanie utrzymane przez co najmniej: 

 3 lata od wypłaty płatności końcowej w 
przypadku rozwoju działalności gosp., 

 2 lata od wypłaty płatności końcowej w 
przypadku rozpoczynania dział. gosp. 

 



W wyniku 

realizacji 

operacji 

utworzone 

zostaną 2 i 

więcej miejsc 

pracy 

15 

pkt 

Wnioskodawca powinien we 

wniosku uzasadnić powiązanie 

zakresu realizacji operacji z 

utworzeniem co najmniej dwóch 

miejsc pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne. 

Powinien także potwierdzić, że 

zatrudnienie nastąpi w formie 

umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę i zostanie 

utrzymane przez co najmniej: 

 3 lata od wypłaty płatności 
końcowej w przypadku rozwoju 
działalności gosp., 

 2 lata od wypłaty płatności 
końcowej w przypadku 
rozpoczynania dział. gosp. 

 

W wyniku 

realizacji 

operacji 

utworzone 

zostaną 2 i 

więcej miejsc 

pracy 

15 pkt 

Wnioskodawca powinien we wniosku uzasadnić 

powiązanie zakresu realizacji operacji z 

utworzeniem co najmniej dwóch miejsca pracy. 

W przypadku rozwoju istniejącej działalności  w 

wymiarze odpowiadającym średniorocznie 

wymiarowi co najmniej ½ etatu dla zatrudnienia 

w trybie umowy o pracę dla jednego miejsca 

pracy. Powinien także potwierdzić czy 

zatrudnienie nastąpi w formie umowy o pracę 

lub spółdzielczej umowy o pracę, lub umowy 

cywilno-prawnej. W przypadku podejmowania 

działalności spełnienie warunku następuje 

poprzez utworzenie dodatkowego  miejsca pracy 

(poza samozatrudnieniem)  w wymiarze 

opisanym powyżej. Wnioskodawca powinien 

również zadeklarować, że utworzone miejsca 

pracy zostaną utrzymane przez co najmniej: 

 3 lata od wypłaty płatności końcowej w 
przypadku rozwoju działalności gosp., 

 2 lata od wypłaty płatności końcowej w 
przypadku rozpoczynania dział. gosp. 

 

   

 


