
Spotkanie na temat najbliższych 

terminów naborów, zakresu i warunków 

wsparcia, rodzaju operacji, które będą 

mogły otrzymać dofinasowanie oraz 

ewentualnych wnioskach wynikających z 

ewaluacji.

Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”



Program na dziś

• Informacja o planowanych naborach wniosków

• Ważne dokumenty, 

• Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju,

• Zasady oceniania i  wyboru operacji przez RLGD,

• Wypełnianie wniosku o dofinasowanie oraz innych 

ważnych dokumentów



Nabory wniosków o dofinansowanie w 2019 roku planowane są na

przełomie I i II półrocza i obejmować będą przedsięwzięcia:

➢ I półrocze (planowana data rozpoczęcia naboru kwiecień 2019):

• 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim: 800.000,00

PLN;

• 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego:

300.000,00 PLN;

• 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy:

1.373.367,00 PLN;

• 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności

lokalnych: 85.000,00 PLN;

• 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz

integracja społeczności lokalnych: 30.000,00 PLN; (granty);

• 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 275.000,00 PLN;

➢ II półrocze :

• 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz

integracja społeczności lokalnych: 33.600,00 PLN (granty);

• 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych:

33.500,00 PLN (granty)



Ważne dokumenty 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z

dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji

w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i

aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności

terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI

ŚRÓDLĄDOWEJ1) z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu

pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie

przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych

przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych

Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,

zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”



Ważne dokumenty 
• LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016 – 2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” (dostępna na stronie

www.7ryb.pl w zakładce dokumenty;

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

społeczności ((Dz. U. z 2015 r. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5);

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr

2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007

oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1255/2011;

http://www.7ryb.pl/


Ważne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie warunków

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów

składania wniosków o płatność w ramach programu

finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego.

• Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

„7 Ryb”.

• Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru

operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów

grantowych.

• Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach

Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

plan komunkacji/dokumenty/zasady-konkurencyjnosci-po-ryby-2014-2020.pdf


Ważne dokumenty 
• Wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie

działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych

przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie

zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem

Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów

grantowych wraz z załącznikami oraz z instrukcją.

• Wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu

4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego

w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-

2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju

kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.

• Wzór formularza wniosku o płatność na operacje w zakresie

działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych

przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie

zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem

Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów

grantowych wraz z instrukcją.



Cele wg Rozporządzenia MGMiŻŚ 

z dnia 6.09.2016 r.
§ 2. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach

działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych

przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b

rozporządzenia nr 508/2014, jest przyznawana na realizację

następujących celów:

1) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy,

zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na

wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze

rybołówstwa i akwakultury;

2) wspieranie różnicowania działalności w ramach

rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia

się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach

rybackich i obszarach akwakultury;

3) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym

operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;



Cele wg Rozporządzenia MGMiŻŚ

z dnia 6.09.2016 r.
4) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa

kulturowego na obszarach rybackich i obszarach

akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

5) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w

rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami

rybołówstwa i działalnością morską.



1. Operacja jest zgodna z LSR

2. Operacja została wybrana przez LGD,

3. Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:

• z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących

dochody własne lub subwencję ogólną,

• z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą

– Promesa”,

• z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra

właściwego do spraw turystyki,

• ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW,

4. Zostanie zakończona w terminie 18 m-cy od dnia zawarcia umowy

o dofinansowanie.;

5. Spełnia warunki określone w rozporządzeniu dla tej operacji.

Warunki przyznania pomocy, § 3 Rozporządzenia 

MGMiŻŚ z 6 września 2016:



Cel ogólny nr 1: 
WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 
GOSPODARCZEGO OBSZARU

Cel szczegółowy 1.1                                 
Zwiększenie 

konkurencyjności sektora 
rybackiego

Przedsięwzięcie 1.1.1           
Modernizacja 

i innowacyjność w sektorze 
rybackim

Przedsięwzięcie 1.1.2                              
Rozwój potencjału 

sprzedażowego sektora 
rybackiego

Przedsięwzięcie 1.1.3                                             
Rozwój kompetencji 
pracowników sektora 

rybackiego  

Cel szczegółowy 1.2                                 
Różnicowanie  i rozwój 

działalności gospodarczej na 
obszarach rybackich

Przedsięwzięcie 1.2.1                                      
Wykorzystanie potencjału w 

zakresie przetwórstwa 
lokalnych produktów

Przedsięwzięcie 1.2.2                                      
Wsparcie aktywności 

gospodarczej generującej 
miejsca pracy



Zapisy § 4.1 Rozporządzenia MGMiŻŚ 

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez

społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia

nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 1:

1) obejmuje:

a) podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i

akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw,

obejmującego działalność związaną z produkcją,

przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i

akwakultury, lub

b) b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w

łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;



2) jest przyznawana:

a) wnioskodawcy: – o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca

2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z

udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej

„ustawą o EFMR” – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a, –

będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o

dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji, o

której mowa w pkt 1 lit. B

b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych

kosztów,

c) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego

miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.

poz. 646 i 1479), zwanej dalej „działalnością gospodarczą”, lub podjęcie

działalności jako uprawniony do chowu, hodowli lub połowu ryb zgodnie z

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1476), z wyłączeniem podmiotu wykonującego

uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego, zwany

dalej „uprawnionym do rybactwa”, i wynika to z celu realizowanej operacji.



2. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym

mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celu, o

którym mowa w § 2 pkt 1, jest przyznawana do wysokości limitu, o którym

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na

jednego wnioskodawcę, z tym że w przypadku gdy wnioskodawca: 1)

prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR: a)

jako uprawniony do rybactwa lub b) jako podmiot, któremu wydano

zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej

Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97

ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r.

poz. 514 i 650), lub c) w zakresie: – przetwórstwa, obrotu produktami

rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych

lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub – związanym z

obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję,

konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności

połowowej, lub 2) jest armatorem statku rybackiego: a) o polskiej

przynależności, b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta

nie została zawieszona albo cofnięta, c) którego port macierzysty znajduje

się na obszarze gmin objętych LSR, lub



3) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna

z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego

osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty

rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie

działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia

nr 508/2014, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa

zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,

innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym

w programie, lub

4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych

LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania

działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w

wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w

pkt 1 – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.



Przedsięwzięcie 1.1.1   => 1,4 mln PLN

Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 3 kryteria strategiczne

Sposób realizacji:

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia celów

określonych w Rozporządzeniu 508/2014 art. 63 ust. 1 pkt a:

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy,

zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich

etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i

akwakultury, a także pkt. c: Wspieranie i wykorzystywanie atutów

środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w

tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.



Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez projekty

konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach tego

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

• zakup sprzętu, maszyn i wyposażenia dla działalności w

ramach działalności rybackiej,

• tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej

produktów rybactwa,

• budowa, przebudowa lub remont obiektów służących do

prowadzenia działalności rybackiej,

• poprawa warunków pracy,

• przeciwdziałanie lub usuwanie skutków działalności

chronionych gatunków zwierząt i kłusowników.



Harmonogram planowanych naborów 

wniosków

Przedsięwzięcie 1.1.1:

• I poł. 2019 – 800.000,00



Przedsięwzięcie 1.1.2  => 0,5 mln PLN

Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 3 kryteria strategiczne

Sposób realizacji:

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia

następującego celu określonego w Rozporządzeniu

508/2014 w art. 63 ust. 1 pkt a: Podnoszenie wartości

produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych

ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach

łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i

akwakultury.



Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty

konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach tego

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

• tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej

produktów rybactwa,

• wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i marketingowych

wykorzystywanych w sprzedaży produktów rybackich,

• zakup sprzętu, maszyn, oprogramowania i wyposażenia

wykorzystywanego w sprzedaży produktów rybackich,

• budowa, przebudowa , remont obiektów wykorzystywanych w

sprzedaży produktów rybackich,



Harmonogram planowanych naborów 

wniosków

Przedsięwzięcie 1.1.2 :

• I poł. 2019 – 300.000,00 PLN



Cel 1.1 - wskaźniki



Kryteria wyboru
1. Kryteria zgodności z LSR- zgodnie z Regulaminem Rady muszą być

bezwzględnie spełnione przez każdą operację wybraną do realizacji.

Za zgodną z LSR uznaje się operację, która spełnia wszystkie poniższe

warunki:

a) operacja realizuje co najmniej jeden cel główny i jeden cel szczegółowy

LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych

celów wskaźników;

b) operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w

tym z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru,

do których należy w szczególności realizacja operacji na obszarze gmin

objętych LSR;

c) na realizację operacji może być udzielone wsparcie w formie wskazanej

w ogłoszeniu o naborze;

d) operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w

ogłoszeniu o naborze, tj. w szczególności czy jej realizacja spowoduje

podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu

przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej jedną

jednostkę miary;

e) operacja jest objęta wnioskiem, który został złożony w miejscu i terminie

wskazanym w ogłoszeniu o naborze;



Kryteria wyboru

f) Wskazanie planowanych rozwiązań związanych z realizacją operacji w

oparciu o zasady równych szans i niedyskryminacji

g) Wskazanie, że realizacja operacji będzie miała co najmniej neutralny

wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady równiej

dostępności dla osób niepełnosprawnych

h) Planowane rozwiązania związane z realizacją operacji mają wpływ na

zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju

i) Operacja na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowane do

realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo – finansowym nie zostały w pełni

zrealizowane tzn. iż operacja, jako całość nie została zakończona.



Kryteria wyboru

2. Kryteria podstawowe - stosowane wobec wszystkich

wniosków objętych oceną, w ramach każdego naboru.

Wnioskodawca musi uzyskać co najmniej 2 punkty.

3. Kryteria strategiczne - wyróżniające poszczególne

przedsięwzięcia. Ich zastosowanie ma spowodować wybór

operacji o szczególnym znaczeniu dla LSR.



Kryteria podstawowe

Lp Kryterium Uszczegółowienie Punktacja

1.

Gotowość 

realizacyjna 

operacji

(Maksymalna 

liczba 

punktów: 1)

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie
uzasadniają gotowości realizacyjnej operacji.

0

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty
uzasadniają całkowitą gotowość realizacyjną
operacji.
Operacja jest gotowa do realizacji gdy
Wnioskodawca posiada:
Projekty inwestycyjne („twarde”):
• wszystkie pozwolenia formalno-prawne

związane z operacją,
• aktualny kosztorys inwestorski,
a. Projekty nieinwestycyjne („miękkie”):
• koncepcję/program realizacji określający

wszystkie elementy wchodzące w skład
operacji i wpływające na osiągnięcie
zakładanych wskaźników,

1



Kryteria podstawowe

2. 

Obszar 

oddziaływania 

operacji

(Maksymalna 

liczba punktów: 

2)

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
podstawową grupą docelową operacji będą
mieszkańcy 1 miejscowości.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
podstawową grupą docelową operacji będą
mieszkańcy co najmniej 3 miejscowości.

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
podstawową grupą docelową operacji będą
mieszkańcy obszaru LGD (minimum 5
miejscowości z co najmniej 3 gmin).

2



Kryteria podstawowe

3.

Tworzenie 

miejsc pracy

(Maksymalna 

liczba punktów: 

6)

W wyniku realizacji operacji nie powstanie
nowe miejsce pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne.

0

W wyniku realizacji operacji powstanie 1
miejsce pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne.

Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie
samozatrudnienia, umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę.

2

W wyniku realizacji operacji powstaną 2
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne.

4

W wyniku realizacji operacji powstaną 3
lub więcej miejsc pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne.

6



Kryteria podstawowe

4. Praca dla grupy 

defaworyzowanej

(Maksymalna liczba 

punktów: 1)

W wyniku realizacji operacji nie
powstanie miejsce pracy dla osoby z
grupy defaworyzowanej.

0

W wyniku realizacji operacji powstanie

co najmniej 1 miejsce pracy dla osoby z

grupy defaworyzowanej.

Uwagi: zatrudnienie w przeliczeniu na

pełne etaty średnioroczne, tylko na

podstawie samozatrudnienia, umowy

o pracę lub spółdzielczej umowy o

pracę.

1

[1] Punkty w ramach tego kryterium stanowią dodatkową premię dla podmiotów 
tworzących miejsca pracy. W rezultacie, istnieje możliwość sumowania punktów 
uzyskanych w ramach kryterium „Tworzenie miejsc pracy” oraz „Praca dla grupy 
defaworyzowanej”. 



Kryteria podstawowe

5.

Wkład własny 

wnioskodawcy

(Maksymalna liczba 

punktów: 2)

Wkład własny jest równy minimalnemu
wymaganemu określonemu w LSR i
przepisach prawa.

0

Wkład własny jest do 10% włącznie
powyżej minimalnego wkładu własnego
– liczonego od kosztów kwalifikowalnych
projektu.

1

Wkład własny jest wyższy o ponad 10%
od minimalnego wkładu własnego –
liczonego od kosztów kwalifikowalnych
projektu.

2



Kryteria podstawowe

1.

Czas realizacji 

operacji

(Maksymalna 

liczba punktów: 

2)

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
jej realizacja będzie trwała dłużej niż 12
miesięcy od dnia podpisania umowy do
dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że

jej realizacja będzie trwała od 9 do 12

miesięcy od dnia podpisania umowy do

dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, że

jej realizacja będzie trwała krócej niż 9

miesięcy od dnia podpisania umowy do

dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

2



Kryteria strategiczne 
Lp Kryterium Uszczegółowienie Punktacja
1.

Innowacyjność

(Maksymalna 

liczba punktów: 

2)

Operacja nie ma charakteru

innowacyjnego.

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie

nowego lub istotnie ulepszonego produktu

(wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie

ulepszonego procesu, nowej metody

marketingu lub nowej metody organizacji

w zakresie praktyk biznesowych,

organizacji miejsca pracy bądź relacji ze

środowiskiem zewnętrznym przy

jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych

zasobów obszaru LSR.

0

Operacja ma charakter innowacyjny na

terenie 1 gminy.

1

Operacja ma charakter innowacyjny na

obszarze całej LGD.

2



Kryteria strategiczne 
2.

Tworzenie lub 

utrzymanie miejsc

pracy w ramach 

podstawowej 

działalności 

rybackiej

(Maksymalna 

liczba punktów: 6)

W wyniku realizacji operacji nie powstanie nowe

miejsce pracy lub nie zostanie utrzymane miejsce

pracy w ramach podstawowej działalności rybackiej

w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

0

W wyniku realizacji operacji powstanie lub zostanie

utrzymane 1 miejsce pracy w ramach podstawowej

działalności rybackiej w przeliczeniu na pełne etaty

średnioroczne.

Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie

samozatrudnienia, umowy o pracę lub spółdzielczej

umowy o pracę.

2

W wyniku realizacji operacji powstaną lub zostaną

utrzymane 2 miejsca pracy w ramach podstawowej

działalności rybackiej w przeliczeniu na pełne etaty

średnioroczne.

4

W wyniku realizacji operacji powstaną lub zostaną

utrzymane 3 lub więcej miejsc pracy w ramach

podstawowej działalności rybackiej w przeliczeniu na

pełne etaty średnioroczne.

6



Kryteria strategiczne 
3.

Rodzaj 

wnioskodawcy 

(Maksymalna 

liczba 

punktów: 5)

Wnioskodawca nie prowadzi działalności rybackiej. 0
Wnioskodawca prowadzi działalność rybacką* i
jednocześnie posiada decyzję powiatowego lekarza
weterynarii oraz składa sprawozdanie/a RRW-22
lub RRW-23 do Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie.
Uwagi:
*Prowadzenie działalności rybackiej – to wszelkie

działania w zakresie chowu, hodowli lub połowu

ryb zgodnie z Art. 4.1 Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o

rybactwie śródlądowym, z późn. zm.

Do wniosku o dofinasowanie należy dołączyć 

kserokopie decyzji powiatowego lekarza 

weterynarii oraz kserokopie aktualnego 

zaświadczenia o złożeniu sprawozdania/ń  RRW -22 

lub RRW-23 do Instytutu Rybactwa Śródlądowego 

w Olsztynie.

5



Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez

społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia

nr 508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 2: 1)

obejmuje:

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób

wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i

akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy

niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub

b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności

gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów

akwakultury, lub

c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem

rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez te osoby

doświadczeń i dobrych praktyk;

Zapisy § 5.1 Rozporządzenia MGMiŻŚ 



2) jest przyznawana:

a) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w

wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy

operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem

przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do

rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 80% tych

kosztów,

b) jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co

najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności

gospodarczej, lub podjęcie działalności jako uprawniony

do rybactwa, i wynika to z celu realizowanej operacji – w

przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a i b.

* osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.



2. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach

działania realizacja lokalnych strategii rozwoju

kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art.

62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach

celu, o którym mowa w § 2 pkt 2, jest przyznawana:

1) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1

ustawy o EFMR, z tym że – w przypadku operacji, o

których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c – spełniającemu

warunki określone w § 4 ust. 2;

2) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1

ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na

jednego wnioskodawcę, z tym że – w przypadku

wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4

ust. 2 – nie więcej niż 400 000 zł na jednego

wnioskodawcę.”;



Przedsięwzięcie 1.2.1 => 0,4 mln PLN

Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa 

lokalnych produktów

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 3 kryteria strategiczne 

Sposób realizacji:

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia

następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt b

Rozporządzenia 508/2014: Wspieranie różnicowania

działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i

poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i

tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i

obszarach akwakultury. Przedsięwzięcie realizowane

będzie poprzez projekty konkursowe.



Pomoc przyznawana będzie na zgodne z aktualnymi

przepisami prawa operacje w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju zakładów przetwórstwa

produktów lokalnych,

• podnoszenia kompetencji w zakresie przetwórstwa

produktów lokalnych,

• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Wśród operacji realizowanych w ramach tego

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

• zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przetwórstwa,

• tworzenie, remont lub modernizacja obiektów

potrzebnych do przetwórstwa,

• wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i

marketingowych wykorzystywanych w ramach

przetwórstwa.



Przedsięwzięcie 1.2.2   => 4,170 mln PLN

Wsparcie aktywności gospodarczej generującej 

miejsca pracy

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 3 kryteria strategiczne

Sposób realizacji:

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia

następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt b

Rozporządzenia 508/2014: Wspieranie różnicowania

działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i

poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i

tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i

obszarach akwakultury. Przedsięwzięcie będzie

realizowane poprzez projekty konkursowe.



Wśród operacji realizowanych w ramach

tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

• zakup sprzętu i wyposażenia dla

działalności produkcyjnej i usługowej,

• tworzenie i modernizacja bazy

gastronomicznej i noclegowej,

• usługi dla ludności,

• rękodzielnictwo i rzemiosło,



Harmonogram planowanych naborów 

wniosków

Przedsięwzięcie 1.2.2 – 4.170.000,00 PLN:

• I poł. 2019 – 1.373.367,00



Cel 1.2 - wskaźniki



Kryteria strategiczne

Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkt

acja
1.

Innowacyjność

(Maksymalna 

liczba 

punktów: 2)

Operacja nie ma charakteru innowacyjnego.

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego

lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub

usługi), nowego lub istotnie ulepszonego

procesu, nowej metody marketingu lub nowej

metody organizacji w zakresie praktyk

biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź

relacji ze środowiskiem zewnętrznym przy

jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów

obszaru LSR.

0

Operacja ma charakter innowacyjny na terenie 1

gminy.

1

Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze

całej LGD.

2



Kryteria strategiczne

2.

Wykorzystanie 

lokalnych 

zasobów 

(Maksymalna 

liczba 

punktów: 1)

Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie

lokalnych zasobów rolnych lub rybnych - NIE

Lokalny produkt rolny lub rybny – wytwarzany na

obszarze objętym LSR. Wnioskodawca musi

uwiarygodnić spełnienie kryterium poprzez

a) jednoznaczne wskazanie w opisie operacji

wykorzystania swoich własnych zasobów rybnych lub

rolnych, lub

b) przedłożenie dokumentu potwierdzającego

planowaną co najmniej roczną współpracę handlową z

lokalnym producentem: np.:

• umowę,

• list intencyjny,

• fakturę.

0

Podstawą działalności wnioskodawcy jest wykorzystanie

lokalnych zasobów rolnych lub rybnych - TAK

1



Kryteria strategiczne 
3.

Rodzaj 

wnioskodawcy 

(Maksymalna 

liczba 

punktów: 5)

Wnioskodawca nie prowadzi działalności rybackiej. 0
Wnioskodawca prowadzi działalność rybacką* i
jednocześnie posiada decyzję powiatowego lekarza
weterynarii oraz składa sprawozdanie/a RRW-22
lub RRW-23 do Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie.
Uwagi:
*Prowadzenie działalności rybackiej – to wszelkie

działania w zakresie chowu, hodowli lub połowu

ryb zgodnie z Art. 4.1 Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o

rybactwie śródlądowym, z późn. zm.

Do wniosku o dofinasowanie należy dołączyć 

kserokopie decyzji powiatowego lekarza 

weterynarii oraz kserokopie aktualnego 

zaświadczenia o złożeniu sprawozdania/ń  RRW -22 

lub RRW-23 do Instytutu Rybactwa Śródlądowego 

w Olsztynie.

5



Cel ogólny nr 2:                                                          
ZWIĘKSZANIE ZASOBÓW ORAZ WYRÓWNYWANIE 

POTENCJAŁÓW SPOŁECZNYCH

Cel szczegółowy 2.1  
Poprawa dobrostanu 

społecznego i warunków życia 
mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1
Tworzenie przestrzeni do 

integracji i aktywizacji 
społeczności lokalnych

Przedsięwzięcie 2.1.2                                 
Organizacja aktywnych 
form spędzania wolnego 

czasu oraz integracja 
społeczności lokalnych

Cel szczegółowy 2.2  
Wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa kulturowego 

terenu "7 Ryb"

Przedsięwzięcie 2.2.1
Rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie 2.2.2
Promowanie dziedzictwa 

kulturowego i walorów 
środowiskowych



Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez

społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr

508/2014, w ramach celu, o którym mowa w § 2 pkt 4 tj.

propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa

kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w

tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz

morskiego dziedzictwa kulturowego:

1) obejmuje:

a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej

i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie

lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką lub

b) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa

kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego

dziedzictwa kulturowego;



2) jest przyznawana:

a) jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom

organizacyjnym podległym tym jednostkom oraz

organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

których celem statutowym jest działalność na rzecz

rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,

b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w

wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy

operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3

rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85%

tych kosztów,

c) do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1

ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na

jednego wnioskodawcę.



Interpretacja zapisu „operacja spełnia 

warunki określone w art. 95 ust. 3 

rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości 

do 85% tych kosztów” to jest: interesu 

zbiorowego, zbiorowego beneficjenta oraz 

projektu innowacyjnego. Interpretacja 

MGMiŻŚ z dnia 28.04.2017 r. (dostępna na 

stronie www.7ryb.pl w zakładce 

interpretacje) 

http://www.7ryb.pl/


Przedsięwzięcie 2.1.1   => 1.257.500,00 PLN

Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji 

społeczności lokalnych

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 4 kryteria strategiczne 

Sposób realizacji:

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego

celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 508/2014:

propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym

dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz

morskiego dziedzictwa kulturowego.



Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Wśród

operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

• budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury sportowej,

obiektów społecznych i kulturalnych np.: siłownie, wiaty grillowe, place

zabaw, świetlice,

• adaptacja obiektów charakterystycznych dla terenu LSR na cele

publiczne,

• budowa, remont, przebudowa obiektów małej architektury,

• wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu

uporządkowania terenu w miejscowości (jeżeli jest niemożliwe ich

odnowienie i dalsze użytkowanie),

• zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania

ich jako przestrzeni do wspólnych spotkań mieszkańców miejscowości,

• urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych

plenerowych miejsc wspólnych spotkań,

• zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów

sportowych lub kulturalnych,

• wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu

poprawienia warunków funkcjonowania miejsc wspólnych spotkań.



Harmonogram planowanych naborów 

wniosków

Przedsięwzięcie 2.1.1 – 1.257.500,00 PLN:

• I poł. 2019 – 85.000,00



Przedsięwzięcie 2.1.2   => 202.500,00  PLN

Organizacja aktywnych form spędzania 

wolnego czasu oraz integracja społeczności 

lokalnych

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 4 kryteria strategiczne 

Sposób realizacji:

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego

celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 508/2014:

propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym

dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz

morskiego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie realizowane

będzie poprzez projekty konkursowe, projekt współpracy, projekty

własne, granty.



Wśród operacji realizowanych w ramach tego

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

• organizacja wydarzeń kulturalnych i 

promocyjnych,

• organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych,

• działania aktywizujące lokalne społeczności,

• organizacja zawodów wędkarskich, turniejów, 

konkursów,

• działania edukacyjne.



Harmonogram planowanych naborów 

wniosków

Przedsięwzięcie 2.1.2 – 202.500,00 PLN:

• I poł. 2019 – 30.000,00 granty 

• II poł. 2019 – 33.600,00 granty



Cel 2.1 - wskaźniki

Cel   
szczegółowy 

2.1
Poprawa 

dobrostanu 
społecznego i 

warunków 
życia 

mieszkańców

2.1.1
Tworzenie przestrzeni do 

integracji i aktywizacji 
społeczności lokalnych

8 nowych, remontowanych lub 
zmodernizowanych dzięki 
wsparciu z LSR obiektów 

przeznaczonych na spotkania 
lokalnych społeczności.

2.1.2
Organizacja aktywnych form 

spędzania wolnego czasu oraz 
integracja społeczności lokalnych

1) 64 zorganizowanych dzięki 
wsparciu z LSR spotkań

lokalnych społeczności (w tym dla 
grup defaworyzowanych)

1) 13 zorganizowanych spotkań 
informacyjno-konsultacyjnych 

LGD z mieszkańcami



Kryteria strategiczne

Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punktacja
1.

Wsparcie dla grupy 

defaworyzowanej

(Maksymalna liczba 

punktów: 2)

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, 

że żadna z grup defaworyzowanych 

nie będzie bezpośrednio korzystała z 

efektów realizacji operacji. 

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, 

że 1 grupa defaworyzowana będzie

bezpośrednio korzystała z efektów 

realizacji operacji. 

1

Opis operacji wskazuje jednoznacznie, 

że 2 grupy defaworyzowane będą

bezpośrednio korzystały z efektów 

realizacji operacji. 

2



Kryteria strategiczne
2.

Wsparcie sektora 

rybackiego

(Maksymalna liczba 

punktów: 2)

Podstawową grupą docelową operacji są 

przedstawiciele sektora rybackiego - NIE.

Uwagi: do sektora rybackiego należą 

przede wszystkim: a) właściciele 

gospodarstw i przedsiębiorstw rybackich, 

b) pracownicy sektora rybackiego, c) 

osoby, które utraciły pracę w sektorze 

rybackim lub d) przeszły na emeryturę, a 

także e) najbliższa rodzina osób 

wskazanych w pkt a-d. 

0

Podstawową grupą docelową operacji są 

przedstawiciele sektora rybackiego - TAK.

2



Kryteria strategiczne

3.

Tworzenie miejsc 

pracy w zakresie 

animacji lokalnej

(Maksymalna 

liczba punktów: 2)

W wyniku realizacji operacji nie powstanie

nowe miejsce pracy w zakresie animacji 

lokalnej w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 

0

W wyniku realizacji operacji powstanie co 

najmniej 1 miejsce pracy w zakresie animacji 

lokalnej w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 

Uwagi: zatrudnienie tylko na podstawie

umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o

pracę.

2



Kryteria strategiczne

4. Doświadczenie w 

realizacji projektów ze 

środków Unii 

Europejskiej w 

perspektywie 

finansowej 2007-2013

(Maksymalna liczba 

punktów: 3)

Wnioskodawca realizując 
projekt uzyskał wsparcie ze środków 
Unii Europejskiej w perspektywie 
finansowej 2007-2013 w wysokości:
- poniżej 200.000,00 PLN

0

- od 200.000,00 PLN do 500.000,00 PLN 1

- powyżej 500.000,00 PLN
Uwagi: Oceniane jest doświadczenie 

beneficjenta w realizacji projektów z 

udziałem środków UE. Wnioskodawca 

przedkłada kopie umowy na 

potwierdzenie powyższego wsparcia.

3



Przedsięwzięcie 2.2.1  => 1.895.000 PLN

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 4 kryteria strategiczne 

Sposób realizacji:

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia

następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d

Rozporządzenia 508/2014: propagowanie dobrostanu

społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach

rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa

kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego

dziedzictwa kulturowego.



Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe.

Wśród operacji realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia znajdą

się m.in.:

• tworzenie miejsc wypoczynkowych, biwakowych, punktów

widokowych i innej małej infrastruktury turystycznej,

• budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z

rozwojem funkcji turystycznych i rekreacyjnych, np.: ścieżki

rowerowe i edukacyjne, szlaki turystyczne i kajakowe, tereny

biwakowe, punkty widokowe, trasy narciarstwa biegowego,

zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, place

zabaw z siłowniami zewnętrznymi, zadaszonymi miejscami

grillowym, etc.

• zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celach

turystycznych,

• zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych

obiektów turystycznych i rekreacyjnych,

• likwidacja barier architektonicznych w obiektach turystycznych i

sportowo-rekreacyjnych.



Harmonogram planowanych naborów 

wniosków

Przedsięwzięcie 2.2.1 –1.895.000,00 PLN:

• II poł. 2019 – 275.000,00



Przedsięwzięcie 2.2.2  => 220.000,00 PLN

Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów 

środowiskowych
Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 4 kryteria strategiczne 

Sposób realizacji:

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego

celu określonego w art. 63 pkt d Rozporządzenia 508/2014:

propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym

dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz

morskiego dziedzictwa kulturowego



Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez projekty

konkursowe projekty własne, granty i projekt współpracy.

Wśród operacji realizowanych w ramach tego

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:

• wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i

produkty,

• zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych

poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,

• wydawanie publikacji, folderów poświęconych turystyce,

lokalnej kulturze i produktom,

• udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących

turystyki, lokalnej kultury i produktów,

• badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury,

• oznakowanie i promocja produktów lokalnych,



• zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z

kultywowaniem tradycyjnych zawodów lub tradycji

społeczności lokalnych, w tym kulinarnych,

• promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,

• badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego,

• oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i

rekreacyjnej,

• przygotowanie lokalnych przewodników.



Harmonogram planowanych naborów 

wniosków

Przedsięwzięcie 2.2.2 –220.000,00 PLN:

• I poł. 2019 – 33.500,00



Kryteria strategiczne

Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punktacja
1.

Miejsce realizacji 

operacji

(Maksymalna liczba 

punktów: 1)

Operacja będzie realizowana 

w miejscowości liczącej 5 

tys. lub więcej mieszkańców.

0

Operacja będzie realizowana 

w miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców.

1



Kryteria strategiczne

2.

Innowacyjność

(Maksymalna liczba 

punktów: 2)

Operacja nie ma charakteru innowacyjnego. 

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie 

nowego lub istotnie ulepszonego produktu 

(wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 

ulepszonego procesu, nowej metody 

marketingu lub nowej metody organizacji w 

zakresie praktyk biznesowych, organizacji 

miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem 

zewnętrznym przy jednoczesnym 

wykorzystaniu lokalnych zasobów obszaru 

LSR.

0

Operacja ma charakter innowacyjny na 

terenie 1 gminy. 

1

Operacja ma charakter innowacyjny na 

obszarze całej LGD. 

2



Kryteria strategiczne

3.

Promocja „produktu 

lokalnego”

(Maksymalna liczba 

punktów: 2)

Opis operacji nie wskazuje

jednoznacznie na wykorzystanie lub 

promocję „produktu lokalnego” z 

terenu LGD. 

Uwaga: Produkt lokalny musi 

znajdować się w dniu oceny na 

prowadzonej przez LGD liście 

produktów lokalnych. 

0

Opis operacji wskazuje jednoznacznie 

na wykorzystanie lub promocję 

„produktu lokalnego” z terenu LGD. 

2



Kryteria strategiczne

4. Doświadczenie w 

realizacji projektów ze 

środków Unii 

Europejskiej w 

perspektywie 

finansowej 2007-2013

(Maksymalna liczba 

punktów: 3)

Wnioskodawca realizując 
projekt uzyskał wsparcie ze środków 
Unii Europejskiej w perspektywie 
finansowej 2007-2013 w wysokości:
- poniżej 200.000,00 PLN

0

- od 200.000,00 PLN do 500.000,00 PLN 1

- powyżej 500.000,00 PLN
Uwagi: Oceniane jest doświadczenie 

beneficjenta w realizacji projektów z 

udziałem środków UE. Wnioskodawca 

przedkłada kopie umowy na 

potwierdzenie powyższego wsparcia.

3



Cel 2.2 - wskaźniki

Cel   
szczegółowy 

2.2
Wykorzystanie 

potencjału 
dziedzictwa 
kulturowego 

terenu „7 Ryb”

2.2.1
Rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej

18  nowych, wyremontowanych 
lub zmodernizowanych dzięki 

wsparciu z LSR obiektów 
infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej.

2.2.2
Promowanie dziedzictwa 
kulturowego i walorów 

środowiskowych

1) 59 wydarzeń promujących
kulturę lokalną, które
otrzymały wsparcie w ramach
LSR.

2) 6 produktów promocyjnych
wprowadzonych do
dystrybucji dzięki wsparciu z
LSR.

3)13 zorganizowanych spotkań
informacyjno-konsultacyjnych
LGD z mieszkańcami



Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach

działania realizacja lokalnych strategii rozwoju

kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art.

62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, ma

charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do

której nie stosuje się rozporządzenia Komisji (UE) nr

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L

352 z 24.12.2013, str. 1).



Definicje

„Jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki

gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z

następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce

gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników

lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub

odwołać większość członków organu administracyjnego,

zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący

wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą

z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub

umowie spółki;



d) jedna jednostka gospodarcza, która jest

akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce

gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie

kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi

akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej

jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy,

wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze

stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit.

a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki

gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych

również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.



Pomoc de minimis

1. Uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów

określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu i dlatego są zwolnione z

wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli

spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo

członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć

200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota

pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie

jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w

zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100

000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie

może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych

do transportu drogowego towarów.



Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym

mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, nie zalicza się

kosztów:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;

2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;

3) nakładów rzeczowych;

4) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą

fizyczną i pracy wolontariuszy;

5) ogólnych realizacji tej operacji, w tym honorariów architektów i

inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania

przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia

pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń

telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:

a) powyżej 10% wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem

określonym w umowie o dofinansowanie;



6) związanych z umową leasingu:

a) w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta

własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i

kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów

i usług (VAT);

7) amortyzacji środków trwałych;

8) związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i

cmentarzy.

Zapisy § 11  Rozporządzenia MGMiŻŚ 

z 6 września 2016 c.d. :



Zapisy § 14  Rozporządzenia 

MGMiŻŚ z 6 września 2016:

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach

działania realizacja lokalnych strategii rozwoju

kierowanych przez społeczność, o którym mowa w

art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w

ramach celów, o których mowa w § 2 pkt 1–4, która

polega na inwestycji w zakresie budowy, robót

budowlanych, przebudowy i remontu obiektu

budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa

budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń lub

innego wyposażenia technicznego przyznaje się,

jeżeli operacja:



przyczyni się do powstania trwałych korzyści

gospodarczych, które stwierdza się na podstawie

informacji zawartych w uproszczonym planie

biznesowym operacji.

Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy

proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania

i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności

finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od

roku, w którym dokonano płatności końcowej.



będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych

gwarancji technicznych, które stwierdza się na

podstawie:

a) pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o których

mowa w przepisach prawa budowlanego, jeżeli takie

pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją

operacji;

b) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne

korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach

prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest

wymagane w związku z realizacją operacji.



ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli

założono przynajmniej 5-letni okres użytkowania

obiektu budowlanego bezpośrednio związanego z

wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni

okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i

urządzeń lub innego wyposażenia technicznego.



nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz

ochronę żywych zasobów wód, które ustala się w

postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na

środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli

obowiązek przeprowadzenia takiego

postępowania wynika z przepisów o ochronie

środowiska.



Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez

społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b

rozporządzenia nr 508/2014, przysługuje według kolejności

ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach

oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów operacji

określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu, o którym

mowa w § 20.

UWAGA!!!!!!!!!!!!

Zgodnie z zapisami § 23 ust. 10 Regulaminu Rady

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w przypadku, gdy dwie lub

więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów,

wyższe miejsce na liście zajmuje ta operacja, której

dotyczy wniosek wcześniej złożony w danym naborze.



W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie

wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b

rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki lub

oczywiste omyłki, zarząd województwa wzywa

podmiot ubiegający się o wsparcie do usunięcia

tych braków lub poprawienia oczywistych omyłek

w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia

wniosku bez rozpatrzenia.



1. Po zakończeniu naboru, Biuro dokonuje weryfikacji formalnej złożonych w 

naborze wniosków. W trakcie weryfikacji formalnej Biuro weryfikuje wnioski 

(rozumiane łącznie jako wniosek i załączniki do niego). 

2. Jeżeli w wyniku oceny formalnej Biuro stwierdzi, że zachodzi choćby jedna z 

wymienionych niżej okoliczności:

1) wnioskodawca nie dołączył do wniosku jednego z zadeklarowanych w treści

wniosku załączników albo załącznika oznaczonego we wzorze wniosku jako

obowiązkowy, niezależnie od zadeklarowania złożenia takiego załącznika wraz z

wnioskiem;

2) wniosek nie został podpisany przez umocowane do tego osoby (tj. osoby mogące

reprezentować wnioskodawcę) lub do wniosku nie dołączono dokumentów

pozwalających na ustalenie, czy osoby, które podpisały wniosek były umocowane

do jego złożenia w imieniu wnioskodawcy (za wyjątkiem sytuacji, gdy LGD we

własnym zakresie, w oparciu o jawne, publicznie dostępne rejestry, takie jak KRS

może ustalić czy wniosek został podpisany przez osoby umocowane do

reprezentowania wnioskodawcy);



3) treść wniosku lub dokumenty przedłożone wraz z wnioskiem nie pozwalają jednoznacznie

ustalić, czy operacja jest zgodna z LSR, tj. czy:

a) realizuje cele główne i szczegółowe LSR przez osiąganie zaplanowanych wskaźników lub

b) jest zgodna z zakresem tematycznym, lub

c) jest zgodna z Programem, lub

d) spełnia dodatkowe warunki udzielenia dofinansowania obowiązujących w ramach naboru;

1) wniosek i przedłożone wraz z wnioskiem dokumenty nie pozwalają ustalić, czy operacja objęta

wnioskiem spełnia poszczególne kryteria wyboru (np. ich treść jest niejednoznaczna, sprzeczna

ze sobą);

2) na podstawie wniosku lub załączonych do niego dokumentów nie da się ustalić, jaka powinna być

wysokość kwoty wsparcia (mając na uwadze warunki wskazane w ogłoszeniu);

3) innych niż wymienione wyżej wątpliwości dotyczących zgodności operacji objętej wnioskiem z

LSR, kryteriami oceny operacji lub ustalenia kwoty wsparcia w wysokości wskazanej przez

wnioskodawcę we wniosku

– Biuro przygotowuje pismo do wnioskodawcy wzywające go do złożenia wyjaśnień lub

uzupełnienia wniosku o dokumenty pozwalające rozwiać te wątpliwości, wyznaczając

wnioskodawcy 7-dniowy termin, liczony od dnia doręczenia pisma, na złożenie wyjaśnień lub

uzupełnień, o które zwróciła się LGD.

Szczegóły dot. wzywania beneficjenta do uzupełnień zostały zapisane w ETAPIE IV.

PRZYGOTOWANIE DO POSIEDZENIA RADY procedury przeprowadzania naborów

wniosków i wyboru operacji przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, z

wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych



Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

plan komunkacji/dokumenty/1.wniosek-o-dofinansowanie-7 (2).xlsx
plan komunkacji/dokumenty/12.17-09-05-wod-4.2-instrukcja.pdf




sekcja B.IV Opis planowanej

operacji

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15

maja 2014 r., w przypadku operacji

inwestycyjnych wnioskodawca zobowiązany jest

poinformować o planowanych działaniach

komunikacyjnych, mających na celu informowanie

ogółu społeczeństwa o celach operacji i wsparciu

unijnym dla operacji. W związku z powyższym

należy wskazać propozycje działań

informacyjnych i promocyjnych dla operacji,

które prowadzone będą do dnia zakończenia

operacji (tj. wypłaty przez ARiMR płatności

końcowej) oraz odpowiednio udokumentowane

przez wnioskodawcę.

na podst. prezentacji UMWW



Wniosek o dofinansowanie -

sekcja B.II Dane identyfikacyjne

Należy podać dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy w związku z  

ubieganiem się o przyznanie pomocy. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku

o dofinansowanie jest to pole obowiązkowe. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej

działalność należy podać siebie jako właściciela.

na podst. prezentacji UMWW



Wniosek o dofinansowanie -

sekcja B.II Dane identyfikacyjne

W sprawach dotyczących operacji można wskazać inną (niż wnioskodawca) osobę do kontaktu z

UMWW. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie jest to pole

obowiązkowe, o ile dotyczy. W przypadku, gdy jedyną osobą do kontaktu jest wnioskodawca –

pole należy pozostawić puste.

na podst. prezentacji UMWW



Czyli  
jaki?

Konkretny

Mierzalny

Określony w  
czasie

Realistyczny

Wniosek o dofinansowanie - sekcja 
B.IV Cel operacji

Konkretny:

• Jasno określony;

• Związany z zakresem operacji;

• „Podniesienie wartości produktów sektora  

rybołówstwa i akwakultury poprzez …..”;

• „Podjęcie / rozwój działalności gospodarczej  

służącej rozwojowi obszarów rybackich i  

obszarów akwakultury poprzez…”;

• „Rozwój infrastruktury turystycznej i  

rekreacyjnej w gminie … poprzez…”.

Mierzalny

• Możliwy do weryfikacji mierzalnymi

wskaźnikami.

✓ „Podjęcie / rozwój działalności gospodarczej  

służącej rozwojowi obszarów rybackich i  

obszarów akwakultury poprzez budowę i  

wyposażenie restauracji oraz utworzenie  

miejsca pracy”.

✓ „Rozwój infrastruktury turystycznej i  

rekreacyjnej w gminie … poprzez budowę  

siłowni zewnętrznej”.

x „Rozwój działalności gospodarczej poprzez

zwiększenie zadowolenia klienta.”

x „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w

gminie….”

Realistyczny i określony w czasie:

• sformułowany, w taki sposób, aby przy uwzględnieniu ewentualnych  

ryzyk związanych z realizacją projektu osiągnięcie celu było możliwe w  

planowanym okresie realizacji operacji, określonym w pkt 9 wniosku

na podst. prezentacji UMWW



Nie należy przepisywać celów LSR !

Nie należy wymieniać zakresu

rzeczowego!

Z celu operacji musi wprost wynikać  
utworzenie lub utrzymanie miejsca pracy  
lub podjęcie działalności gospodarczej!

Wniosek o dofinansowanie - sekcja 

B.IV Cel operacji

na podst. prezentacji UMWW



Wniosek o dofinansowanie - sekcja 

B.IV Wskaźniki

• Wartość wskaźnika przed realizacją operacji: dotychczasowy stan zatrudnienia, tzw.  

moment bazowy

• Planowana docelowa wartość wskaźnika: stan zatrudnienia, jaki zostanie osiągnięty

po zakończeniu operacji

• Różnica powinna odzwierciedlać liczbę nowych miejsc pracy planowanych do  

utworzenia w wyniku realizacji operacji

na podst. prezentacji UMWW



Wniosek o dofinansowanie - sekcja 
B.IV Plan finansowy operacji

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z

dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i

zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i

aktywizacja, objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,

zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” do kosztów kwalifikowanych

operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez

społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. B rozporządzenia 508/2014, zalicza się

również koszty związane z realizacją tej operacji, lub jej części faktycznie poniesione przez

beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia

2015 r. Oznacza to, że wnioskodawca może rozpocząć realizację operacji i ponosić koszty

kwalifikowalne już od dnia 1 stycznia 2015 roku na własne ryzyko, jednak w momencie

składania wniosku o dofinansowanie operacja nie może być ukończona.

na podst. prezentacji UMWW



Wniosek o dofinansowanie - sekcja 
B.IV Plan finansowy operacji

• Wnioskowana kwota pomocy zawsze w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy) !

• Wkład EFMR – 85 % wnioskowanej kwoty pomocy

• Wkład krajowy – 15 % wnioskowanej kwoty pomocy

na podst. prezentacji UMWW



Koszt kwalifikowalny jest to wydatek niezbędny dla realizacji

operacji spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub

częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację

działania. Są to koszty faktycznie poniesione przez

beneficjenta od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym

podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w

art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/20131 oraz koszty

związane z realizacją operacji lub jej części faktycznie

poniesione od dnia 1 stycznia 2015 r. Refundacji podlegają

koszty, które zostały określone w Zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji, faktycznie poniesione i

udokumentowane. Koszty kwalifikowalne mogą być podawane

z podatkiem VAT, jeśli wnioskodawca nie ma możliwości

odzyskania tego podatku.



WE WNIOSKU I FISZCE ZWRÓCIĆ UWAGĘ

NA:
1) ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z FISZKĄ PROJEKTOWĄ!!!!

2) DOBÓR KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI DO RODZAJU

PRZEDSIĘWZIĘCIA

3) KWOTA DOFINANSOWANIA MUSI BYĆ W PEŁNYCH ZŁ

4) ZAŁĄCZNIKI NIEZBĘDNE DO WNIOSKU POZWALAJĄCE

NA JEGO OCENĘ (NP. POZWOLENIE NA BUDOWĘ,

ZGŁOSZENIE, DECYZJA O LOKALIZACJI CELU

PUBLICZNEGO, ZAPYTANIA OFERTOWE I OFERTY

ZWROTNE, KOSZTORYS INWESTORSKI, OŚWIADCZENIA,

ITP.)

5) OKREŚLENIE CELU ZGODNEGO Z WYBRANYM

PRZEDSIĘWZIĘCIEM

6) RZETELNE OKREŚLENIE TYTUŁU ZE WSKAZANYM

MIEJSCEM REALIZACJI OPERACJI

7) PRAWIDŁOWOŚĆ OBLICZENIA KWOTY

DOFINANSOWANIA



WE WNIOSKU I FISZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ

NA:
8) WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA (DO 50% LUB DO 85%), A

W PRZYPADKU DEKLAROWANIA WKŁADU WYŻSZEGO

(ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY WNIOSKÓW) NALEŻY

ODPOWIEDNIO TEN PROCENT POMNIEJSZYĆ O

WYSOKOŚĆ DEKLAROWANEGO WKŁADU WYŻSZEGO NIŻ

MOŻLIWY DO UZYSKANIA, NP. W PRZYPADKU GDY

BENEFICJENT DEKLARUJE WKŁAD WŁASNY WYŻSZY O

10%, CELEM UZYSKANIA DODATKOWEGO PUNKTU NA

OCENIE, TO ZAZNACZA WE WNIOSKU, ŻE UBIEGA SIĘ O

DOFINANSOWANIA DO 40% LUB DO 75%.

9) JEDNAKOWE TYTUŁY OPERACJI WE WSZYSTKICH

DOKUMENTACH DOŁĄCZONYCH DO WOD,

10) POPRAWNOŚĆ WYPEŁNIENIA DANYCH W

SZCZEGÓLNOŚCI DANYCH DO KONTAKTU,



Inne ważne kwestie w związku ze składaniem

WoD:
1) Wniosek do Biura LGR „7 Ryb” należy dostarczyć w dwóch

jednakowych egzemplarzach wraz z załącznikami, a trzecią

kopię wniosku należy pozostawić sobie,

2) Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika

LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego albo

samorządowej jednostki organizacyjnej lub podmiot, który

wydał dokument lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez notariusza lub przez występującego w

sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub

adwokatem.

3) Po zakończeniu naboru do momentu wezwania beneficjenta

do uzupełnień przez LGR „7 Ryb” nie ma możliwości

uzupełnienia dokumentów.



Beneficjenci wybrani w naborach wniosków ogłoszonych po 16.04.2018 r. obowiązują Zasady 

konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze”, zgodnie z zapisami umowy § 6 ust. 1 pkt. 13) "...Beneficjent zobowiązuje się do 

spełnienia warunków określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1303/2013, 

rozporządzeniu nr 508/2014, ustawie o EFMR, rozporządzeniu w sprawie Priorytetu 4 i 

rozporządzeniu w sprawie zaliczek oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami 

umowy, a w szczególności do:

13) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

– w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach 

publicznych:

a) w przypadku zamówień do kwoty 20 000 zł netto – przedstawienie dwóch ofert wraz

z wnioskiem o płatność,

b) w przypadku zamówień powyżej 20 000 zł netto – zastosowanie wymogów określonych w 

rozdziale 2 dokumentu - Zasady konkurencyjnego wyboru

wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, opublikowanego na 

stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;..."



Poniżej link do opublikowanych na stronie MGMiŻŚ Zasad konkurencyjnego wyboru 

wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-

konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-

morze/

Należy również zwrócić szczególną uwagę na rodzaj 

zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym 

tj. czy są to np. roboty budowlane czy zakupy i 

kierować zapytania ofertowe odpowiednio do tego 

rodzaju zadań ujętych w zestawieniu.

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/


Wzór fiszki projektowej. 

plan komunkacji/dokumenty/5.LGR 7 Ryb zał. nr 4 do Proc nab i oc op (2)- fiszka.docx


MGMiŻŚ pismem z dnia 26 kwietnia 2017

określiło, który podmiot powinien złożyć

biznes plan uproszczony (skan pisma

znajduje się na stronie www.7ryb.pl w

zakładce Interpretacje).

biznes_plan_1.pdf
http://www.7ryb.pl/


Biznes Plan uproszczony

plan komunkacji/dokumenty/13.biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4.doc




Plan biznesowy operacji – warunki 
przyznania pomocy

Trwałe korzyści gospodarcze - realizacja  

operacji nie spowoduje utraty płynności  

finansowej wnioskodawcy w okresie 3 lat,

licząc od roku dokonania płatności końcowej

Trwałość gospodarcza co najmniej 5-letni  

okres użytkowania obiektu budowlanego  

bezpośrednio związanego z wykonywaniem  

planowanej inwestycji oraz 5-letni okres

eksploatacji lub użytkowania narzędzi i  

urządzeń lub innego wyposażenia  

technicznego.

na podst. prezentacji UMWW



Plan biznesowy operacji – źródła 
finansowania operacji

Zaliczka: 30 % lub 100 %

wnioskowanej kwoty pomocy

W przypadku refundacji kosztów  

kwalifikowalnych po zakończeniu  

operacji, wartość dofinansowania  

może być zakwalifikowana do

źródeł finansowania kolejnego

Refundacja kosztów  

kwalifikowalnych po zakończeniu  

operacji nie jest źródłem

finansowania i nie sumuje się z

pozostałymi źródłami operacji

na podst. prezentacji UMWW



Plan biznesowy operacji – źródła 
finansowania operacji (przykład)

Wartość operacji (brutto): 300 000 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000 zł

Zaliczka: 30 000 zł

100 000,00

170 000,00

30 000,00

70 000,00

300 000,00
na podst. prezentacji UMWW



Plan biznesowy operacji – Bilans

I. Majątek trwały – należy uwzględnić wartość

planowanego do zakupu w 2019 r. środka trwałego (w

kwocie netto).

• Jego wartość, umniejszoną o dokonane odpisy

Rachunku zysków i strat, pozycja

również

amortyzacyjne (znajdujące odzwierciedlenie w

BI

wAmortyzacja), należy uwzględnić  

środkach trwałych w 2020 r.

II. Zobowiązania krótkoterminowe

międzyokresowe bierne) – należy

(rozliczenia

uwzględnić

otrzymaną w 2019 r. kwotę dotacji.

• Kwotę dotacji należy również wykazać w 2020 r.,

lecz pomniejszoną o dokonane odpisy w

wysokości odpisów amortyzacyjnych

dotyczących zakupionych w ramach projektu

środków trwałych (dokonane odpisy powinny

zostać uwzględnione w Rachunku zysków i strat

w pozycji Pozostałe przychody operacyjne).

na podst. prezentacji UMWW



Plan biznesowy operacji – Bilans

Nie należy wliczać pozycji Rozliczeń

międzyokresowych biernych do Zobowiązań

krótkoterminowych (tak jak zostało to ujęte we

wzorze bilansu sporządzonym w planie

finansowym), gdyż Ustawa o rachunkowości

rozdziela te dwie pozycje.

Należy pamiętać o zasadzie równowagi

bilansowej, zgodnie z którą suma aktywów

musi być zawsze równa sumie pasywów.

Wynika to z faktu, że każdy składnik majątku

musi posiadać swoje źródło finansowania.

na podst. prezentacji UMWW



Plan biznesowy operacji – Rachunek 
zysków i strat

B. Koszty działalności operacyjnej  

(amortyzacja) – należy uwzględnić  

dokonywane przez wnioskodawcę  

odpisy amortyzacyjne od zakupionych  

środków trwałych.

D. Pozostałe przychody operacyjne –

nie należy ujmować w tym punkcie  

dotacji (jedynie odpisy amortyzacyjne

– tzw. dotacja rozłożona w czasie) !

na podst. prezentacji UMWW



Załączniki –Formularz informacji przedstawianych
przy ubiegienaniu się o pomoc de minimis   

• dokument jest wymagany w przypadku, gdy o  

wsparcie na realizację operacji ubiega się  

podmiot gospodarczy w związku z

prowadzoną działalnością;

• Formularz należy przygotować w oparciu o  

wzór stanowiący załącznik nr 1 do  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24  

października 2014 r. zmieniającego

rozporządzenia w sprawie zakresu informacji  

przedstawianych przez podmiot ubiegający się  

o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 poz.

1543), zgodnie z instrukcją jego wypełniania

na podst. prezentacji UMWW



Dodatkowe załączniki do WoD

• Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI
dostępny jest w wersji elektronicznej

• Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie
dotyczące realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
niepełnosprawnych

• Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie
dotyczące niezakończenia operacji

plan komunkacji/dokumenty/5.LGR 7 Ryb zał. nr 4 do Proc nab i oc op (2)- fiszka.docx
plan komunkacji/dokumenty/20.Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.doc
plan komunkacji/dokumenty/21.Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji.doc


Zaliczka jest udzielana beneficjentowi:

1) jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie, o której

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r.

poz. 1203 i 1948), zwana dalej „umową o

dofinansowanie”;

2) wyłącznie na koszty kwalifikowalne operacji określone

w umowie o dofinansowanie.



1. Wysokość wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć

wysokości kwoty dofinansowania określonej w umowie

o dofinansowanie.

2. Zaliczka może być wypłacona beneficjentowi jednorazowo

albo w transzach.

3. Jednorazowa kwota wypłacanej zaliczki albo transzy

zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% kwoty

dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie,

chyba że umowa o dofinansowanie przewiduje złożenie

wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 90 dni od

dnia otrzymania przez beneficjenta tej zaliczki lub transzy

zaliczki.



1. W przypadku gdy umowa o dofinansowanie

przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata

drugiej i kolejnych transz następuje na wniosek o

wypłatę zaliczki złożony przez beneficjenta po

wydatkowaniu przez niego co najmniej 90% dotychczas

otrzymanej kwoty zaliczki.

2. W celu udokumentowania wydatkowania zaliczki, o

którym mowa w ust. 1, beneficjent przedstawia instytucji

pośredniczącej wykaz dokonanych wydatków, wraz z

wyciągiem z wyodrębnionego rachunku bankowego.



Szczegóły dot. zaliczki znajdują się w

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25

stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu

udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu

i terminów składania wniosków o płatność w

ramach programu finansowanego z

udziałem środków Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego

Dz._U._poz._189__zaliczki.pdf


Droga wniosku o dofinansowanie

Ogłoszenie konkursu 
przez Lokalną Grupę 

Rybacką „7 Ryb”

Złożenie wniosku o 
dofinansowanie do 

Lokalnej Grupy 
Rybackiej „7 Ryb”

Wezwanie do 
uzupełnień przez LGR

Rada- Ocena wniosku

Pisemne 
poinformowanie 

wnioskodawców o 
wynikach oceny 

wniosku, możliwość 
złożenia protestu 

Przekazanie 
dokumentacji do SW

Ocena formalna i 
merytoryczna wniosków 

przez SW

Wezwanie do 
uzupełnień przez 

UMWW

Podpisanie umów o 
dofinansowanie z SW/ 

odmowa 
dofinansowania



Informacje zawarte w prezentacji nie mają

charakteru prawnego są materiałem

pomocniczym w zakresie aplikowania o

środki w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo

i Morze 2014-2020.



Dziękujemy za uwagę
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

Strona internetowa: www.7ryb.pl
E-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl, biuro@7ryb.pl

Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2547441, kom. 506 256 186
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