
 
 

                  

Protokół 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 19.10.2018 r., godz.14.30 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Beata Szymankiewicz. Stwierdziła 

obecność 10 osób i poinformowała zebranych o prawomocności obrad. W związku z nieobecnością na 

posiedzeniu Sekretarza Rady, Przewodnicząca zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku punktu 

w zakresie dokonania wyboru Sekretarza Posiedzenia. Jednogłośnie zaakceptowano zmianę w 

porządku i przystąpiono do realizacji wprowadzonego punktu. 

Na Sekretarza Posiedzenia zgłoszono kandydaturę Teresy Poważa-Jędrzejczyk. Wyraziła ona zgodę na 

kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było. W głosowaniu jawnym dziesięcioma głosami za Teresa 

Poważa-Jędrzejczyk wybrana została Sekretarzem Posiedzenia.  

W dalszej części posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: 

Ad. 1 Przypomnienie podziału na zespoły i przydziału wniosków 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Członkowie Rady pracują w zespołach zgodnie z podziałem 

dokonanym na wcześniejszym posiedzeniu w dniu 19.10.2018 r. (godz. 13.30). Również przydział 

operacji do oceny przez zespoły pozostał taki jak na etapie dokonywania oceny zgodności z LSR. 

 

Karty oceny operacji zostały wypełnione przez poszczególnych członków Rady w zespołach, które 

wyznaczyły przedstawiciela do referowania proponowanej przez zespół oceny wraz z uzasadnieniem. 

 

Rada Decyzyjna przystąpiła do oceny w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w 

ramach naboru Nr 9/2018 w zakresie propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez realizację działań 

wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako: 

3.2.4 Działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania, lub 

upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego, w tym rybackich kulinariów, oraz 

3.3.1 Organizacja ogólnodostępnych miejsc tradycji i historii, w tym historii rybackiej, oraz 

wspieranie rewitalizacji istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury w tym zakresie.



 

Przedstawiciele zespołu nr 1 i Zespołu nr 2 przedstawili rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, odbyła się dyskusja i przystąpiono do 

głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów: 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-9N/2018/1. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

1) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 40%   

sektor społeczny - 40%  

sektor gospodarczy - 30% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-9N/2018/2. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

2) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

10/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 40%   

sektor społeczny - 40%  

sektor gospodarczy - 30% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-9N/2018/3. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady. 

 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

3) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

10/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 40%   

sektor społeczny - 40%  

sektor gospodarczy - 30% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-9N/2018/5. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

4) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

10/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 40%   

sektor społeczny - 40%  

sektor gospodarczy - 30% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-9N/2018/6. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady. 

 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

5) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 40%   

sektor społeczny - 40%  

sektor gospodarczy - 30% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-9N/2018/8. Z oceny operacji wyłączyła się Teresa Poważa-Jędrzejczyk. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

6) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 33%   

sektor społeczny - 44%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Rada Decyzyjna przystąpiła do oceny w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru Nr 10/2018 w zakresie wspieranie i 

wykorzystywanie  atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu 

 

Przedstawiciel zespołu nr 1 i zespołu nr 2 przedstawili rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, odbyła się dyskusja i przystąpiono do 

głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów: 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-10N/2018/1. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

12/0 brak 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Wpływ na 

zachowanie 

bioróżnorodności w 

jeziorach obszaru 

LGD 

max. 5 pkt. 

Operacja przewiduje objęcie 

działaniami w zakresie 

przeciwdziałania kłusownictwu obszar 

co najmniej 2 jezior  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

 

12/0 

 

brak W wyniku realizacji operacji 

przeprowadzony zostanie proces 

renaturyzacji obszaru co najmniej 1 

jeziora zniszczonego w wyniku 

eutrofizacji 

5 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru w zakresie 

atrakcyjności 

wędkarskiej i 

rybackiej 

Operacja przyczynia się do 

przywracania lub zachowania 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa na obszarze co najmniej 2 

jezior 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 pkt w 

kryterium 

12/0 brak 

4. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

12/0 brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

 

12/0 

 

brak 

6. 

Wpływ na poprawę 

sytuacji na 

lokalnym rynku 

pracy 

w wyniku realizacji operacji 

utrzymane zostanie co najmniej 1 

miejsce pracy 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

12/0 brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 40%   

sektor społeczny - 40%  

sektor gospodarczy - 30% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-10N/2018/2. Z oceny operacji wyłączył się Adam Kwast. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Wpływ na 

zachowanie 

bioróżnorodności w 

jeziorach obszaru 

LGD 

max. 5 pkt. 

Operacja przewiduje objęcie 

działaniami w zakresie 

przeciwdziałania kłusownictwu obszar 

co najmniej 2 jezior  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak W wyniku realizacji operacji 

przeprowadzony zostanie proces 

renaturyzacji obszaru co najmniej 1 

jeziora zniszczonego w wyniku 

eutrofizacji 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru w zakresie 

atrakcyjności 

wędkarskiej i 

rybackiej 

Operacja przyczynia się do 

przywracania lub zachowania 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa na obszarze co najmniej 2 

jezior 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 pkt w 

kryterium 

9/0 brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 

6. 

Wpływ na poprawę 

sytuacji na 

lokalnym rynku 

pracy 

w wyniku realizacji operacji 

utrzymane zostanie co najmniej 1 

miejsce pracy 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-10N/2018/3. Z oceny operacji wyłączył się Adam Kwast. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Wpływ na 

zachowanie 

bioróżnorodności w 

jeziorach obszaru 

LGD 

max. 5 pkt. 

Operacja przewiduje objęcie 

działaniami w zakresie 

przeciwdziałania kłusownictwu obszar 

co najmniej 2 jezior  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak W wyniku realizacji operacji 

przeprowadzony zostanie proces 

renaturyzacji obszaru co najmniej 1 

jeziora zniszczonego w wyniku 

eutrofizacji 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru w zakresie 

atrakcyjności 

wędkarskiej i 

rybackiej 

Operacja przyczynia się do 

przywracania lub zachowania 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa na obszarze co najmniej 2 

jezior 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 pkt w 

kryterium 

9/0 brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 

6. 

Wpływ na poprawę 

sytuacji na 

lokalnym rynku 

pracy 

w wyniku realizacji operacji 

utrzymane zostanie co najmniej 1 

miejsce pracy 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-10N/2018/4. Z oceny operacji wyłączył się Sławomir Gruchała. 

 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Wpływ na 

zachowanie 

bioróżnorodności w 

jeziorach obszaru 

LGD 

max. 5 pkt. 

Operacja przewiduje objęcie 

działaniami w zakresie 

przeciwdziałania kłusownictwu obszar 

co najmniej 2 jezior  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak W wyniku realizacji operacji 

przeprowadzony zostanie proces 

renaturyzacji obszaru co najmniej 1 

jeziora zniszczonego w wyniku 

eutrofizacji 

5 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru w zakresie 

atrakcyjności 

wędkarskiej i 

rybackiej 

Operacja przyczynia się do 

przywracania lub zachowania 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa na obszarze co najmniej 2 

jezior 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 pkt w 

kryterium 

9/0 brak 

4. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 

6. 

Wpływ na poprawę 

sytuacji na 

lokalnym rynku 

pracy 

w wyniku realizacji operacji 

utrzymane zostanie co najmniej 1 

miejsce pracy 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 44%  

sektor gospodarczy - 22% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-10N/2018/5. Z oceny operacji wyłączył się Sławomir Gruchała. 

 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Wpływ na 

zachowanie 

bioróżnorodności w 

jeziorach obszaru 

LGD 

max. 5 pkt. 

Operacja przewiduje objęcie 

działaniami w zakresie 

przeciwdziałania kłusownictwu obszar 

co najmniej 2 jezior  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak W wyniku realizacji operacji 

przeprowadzony zostanie proces 

renaturyzacji obszaru co najmniej 1 

jeziora zniszczonego w wyniku 

eutrofizacji 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru w zakresie 

atrakcyjności 

wędkarskiej i 

rybackiej 

Operacja przyczynia się do 

przywracania lub zachowania 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa na obszarze co najmniej 2 

jezior 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 pkt w 

kryterium 

9/0 brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 

6. 

Wpływ na poprawę 

sytuacji na 

lokalnym rynku 

pracy 

w wyniku realizacji operacji 

utrzymane zostanie co najmniej 1 

miejsce pracy 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 44%  

sektor gospodarczy - 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-10N/2018/6. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji. 

 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Wpływ na 

zachowanie 

bioróżnorodności w 

jeziorach obszaru 

LGD 

max. 5 pkt. 

Operacja przewiduje objęcie 

działaniami w zakresie 

przeciwdziałania kłusownictwu obszar 

co najmniej 2 jezior  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak W wyniku realizacji operacji 

przeprowadzony zostanie proces 

renaturyzacji obszaru co najmniej 1 

jeziora zniszczonego w wyniku 

eutrofizacji 

5 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru w zakresie 

atrakcyjności 

wędkarskiej i 

rybackiej 

Operacja przyczynia się do 

przywracania lub zachowania 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa na obszarze co najmniej 2 

jezior 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

4. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 

6. 

Wpływ na poprawę 

sytuacji na 

lokalnym rynku 

pracy 

w wyniku realizacji operacji 

utrzymane zostanie co najmniej 1 

miejsce pracy 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 40%   

sektor społeczny - 40%  

sektor gospodarczy - 30% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-10N/2018/7. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Wpływ na 

zachowanie 

bioróżnorodności w 

jeziorach obszaru 

LGD 

max. 5 pkt. 

Operacja przewiduje objęcie 

działaniami w zakresie 

przeciwdziałania kłusownictwu obszar 

co najmniej 2 jezior  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak W wyniku realizacji operacji 

przeprowadzony zostanie proces 

renaturyzacji obszaru co najmniej 1 

jeziora zniszczonego w wyniku 

eutrofizacji 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru w zakresie 

atrakcyjności 

wędkarskiej i 

rybackiej 

Operacja przyczynia się do 

przywracania lub zachowania 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa na obszarze co najmniej 2 

jezior 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

10/0 
 

brak 

6. 

Wpływ na poprawę 

sytuacji na 

lokalnym rynku 

pracy 

w wyniku realizacji operacji 

utrzymane zostanie co najmniej 1 

miejsce pracy 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

10/0 brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 40%   

sektor społeczny - 40%  

sektor gospodarczy - 30% 

 



 

Pracownicy Biura LGD sporządzili listy operacji z ustaleniem kolejności wg liczby uzyskanych 

punktów w ramach oceny z podziałem na poszczególne nabory. 

 

Rada Decyzyjna podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i wybranych lub 

nie wybranych do dofinansowania: 

 

1) Uchwała Nr VII/1/2018 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” w sprawie zatwierdzenia listy 

operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 9/2018 w 

zakresie realizacji celu: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego            

 

2) Uchwała Nr VII/2/2018 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” w sprawie zatwierdzenia listy 

operacji ocenionych i nie wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 9/2018 w 

zakresie realizacji celu: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 

 

3) Uchwała Nr VII/3/2018 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” w sprawie zatwierdzenia listy 

operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 10/2018 w 

zakresie realizacji celu: wspieranie i wykorzystywanie  atutów środowiska na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu 

W głosowaniu jawnym 10 osób głosowało za podjęciem uchwał, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. 

Przewodnicząca Rady odczytała indywidualne uchwały dotyczące poszczególnych projektów: 

- od nr VII/4/2018 do nr VII/9/2018 dla naboru nr 9/2018, 

- od nr VII/10/2018 do nr VII/16/2018 dla naboru nr 10/2018, 

 

Członkowie Rady nie zgłosili żadnych wniosków i zapytań. 

Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom posiedzenia za pracę i zakończyła posiedzenie.  

 

 

Sekretarz Posiedzenia Rady Decyzyjnej   Przewodnicząca Rady Decyzyjnej 

 

 

 

                Teresa Poważa-Jędrzejczyk                        Beata Szymankiewicz 


