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„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje V” 

 

ŚWIĘTOKRZYSKA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: 

Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa, Secemin, 
Moskorzew, Radków, Oksa, Małogoszcz, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Jędrzejów, 

Sobków, Sędziszów, Wodzisław, Imielno. 
 

Dofinansowanie w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów, oraz 
100 000,00 złotych na jednego Wnioskodawcę. 

 
 

Proszę o wypełnienie poniższych informacji. 

Imię i nazwisko …………………………………………………….  

Nr. tel. ……………………………………………….  

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………… 

Adres planowanej inwestycji ……………………………………………………………………………. 

Gmina ……………………………………. 

Branża ……………………………………. 

Szacowana wartość dofinansowania ……………………. Zł. 

Krótki opis pomysłu (jakie będą świadczone usługi/ na jakim obszarze firma będzie działała/ kto będzie 

potencjalnym Klientem?). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę o wypełnienie kolumny „Odpowiedzi!”.  

 

LP. Kryteria Opis Punktacja Odpowiedzi ! 

1 Wpływ operacji na 
środowisko naturalne 

W całościowym budżecie p-
projektu zaplanowano 

Tak 3 pkt 
Nie 0 pkt. 

………………………………… 
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minimum 5% finansów na 
działania przyczyniające się do 
ochrony środowiska, 
przyrody. Mogą to być 
działania takie jak: 
wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych, 
oświetlenie energooszczędne, 
przeciwdziałanie 
zanieczyszczeń (zakładanie 
filtrów ograniczających emisję 
gazów i pyłów do atmosfery, 
budowanie oczyszczalni 
ścieków), wymiana sprzętu na 
nowszy, bardziej 
energooszczędny,  itd. 
 

2 Stopień 
komplementarności  

Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli 
Wnioskodawca do wniosku o 
dofinansowanie dołączy 
oświadczenie o zrealizowanej 
podobnej inwestycji 

 Ponad 2 operacje – 
2pkt, 
1 operacja – 1 pkt. 
0 inwestycji – 0 pkt. 

………………………………… 

3 Grupy 
defaworyzowane 

Kryterium zostanie uznane 
jeśli Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku nie będzie 
miał ukończonego 40 roku 
życia, lub zatrudni osobę 
przez 40 rokiem życia. 

Tak – 5pkt. 
Nie – 0 pkt. 

………………………………... 

4 Zakres wykorzystania 
lokalnych zasobów 

Kryterium zostanie uznane za 
spełnione jeśli Wnioskodawca 
wykorzysta w ramach 
projektu zasoby lokalne. 
 

Projekt oparty jest 
na lokalnych 
zasobach 
dziedzictwa 
rybackiego – 4pkt. 
Projekt oparty jest 
na lokalnych 
zasobach 
dziedzictwa 
kulturowego, 
historycznego, 
kulinarnego, lub 
przyrodniczego – 
2pkt. 
Projekt nie jest 
oparty na zasobach 
lokalnych - 0pkt. 

………………………………… 

5 Wpływ na rozwój 
sektora rybackiego 

 Beneficjent spełnia 
warunki określające 
podmiot rybacki, a 
projekt wpływa na 
rozwój sektora 
rybactwa – 5 pkt. 
Beneficjent nie 

……………………………….. 
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spełnia kryteriów 
określających 
podmiot rybacki ale 
jego projekt 
pośrednio wpływa 
na rozójw sektora 
rybackiego (projekt 
np.  dotyczy 
wykorzystania  
produktów 
rybackich, 
utworzenie 
smażalni)itd. – 3 
pkt. 
Projekt nie wpływa 
na rozwój sektora 
rybackiego 0 pkt. 

6 Wpływ na rozwój 
turystyki 

 Operacja wpływa 
na pozytywny 
rozwój turystyki - 
4pkt. 
Operacja nie 
wpływa na rozwój 
turystyki - 0pkt. 

………………………………… 

7 Liczba nowo 
utworzonych miejsc 
pracy 

W ramach realizacji projektu 
zostaną zatrudnieni 
pracownicy (w tym 
samozatrudnienie) 

Więcej niż 3 – 8 pkt. 
2 lub 3  - 6 pkt. 
1 – 4 pkt. 
0 – 0 pkt. 

………………………………. 

8 Innowacyjność 
projektu 

Kryterium jest spełnione jeśli 
Wnioskodawca planuje 
otworzyć działalność 
niespotykaną na obszarze 
gminy, firmy, gospodarstwa, 
NGO itd. 

Tak – 4 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

………………………………… 

9 Doświadczenie 
Wnioskodawcy 

 Wnioskodawca 
posiada 
doświadczenie, 
kwalifikacje, 
posiada zasoby, 
wykonuje 
działalność – 5 pkt. 
Wnioskodawca 
spełnia mniej niż 3 
warunki wyżej 
wymienione – 0 
pkt. 

………………………………… 

10 Wkład środków 
własnych 

Preferowane będą operacje o 
niższej wartości 
dofinansowania.  

Wkład własny jest 
wyższy o co 
najmniej 10 % od 

………………………………… 
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minimum (50%) – 6 
pkt. 
Wkład własny jest 
wyższy o co 
najmniej 5 % a 
ni9ższy niż 10 % - 3 
pkt. 
Wkład własny jest 
niższy niż 54,9% - 0 
pkt. 
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