Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, realizującego Lokalną
Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze
2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD,
zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:
I.

Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów
w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Realizacja celu: Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch
dostaw. Tworzenie i rozwój systemów przechowywania i sprzedaży produktów
rybołówstwa, które są opisane w LSR jako 1.1

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć
wniosek o dofinansowanie sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym
przez LGR „Zalew Wiślany” wraz z wymaganymi załącznikami:



w dwóch tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej, oraz
w wersji elektronicznej (wniosek o dofinansowanie, biznes plan i fiszka
projektowa) w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośnikach danych
(płyta CD lub płyta DVD),

które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka „Zalew Wiślany” oraz samorząd województwa, w podanym poniżej
miejscu:
Biuro Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”, ul. Portowa 3, 14-500 Braniewo,
w okresie od dnia 08.07.2019 r. do dnia 22.07.2019 r., do godz. 12:00.

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, 14-500 Braniewo, ul. Portowa 3
Tel. (55) 235 11 12
Fax. (55) 625 07 82
e-mail: info@lgrzalewwislany.pl

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest
data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Zalew Wiślany”, ul. Portowa 3,
14-500 Braniewo, a nie data stempla pocztowego.
Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu,
o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.
III. Forma przyznania pomocy.
Pomoc na realizację operacji ma postać
a) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR,
b) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
c) do wysokości limitu, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę,
z tym, że w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w § 4 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.07.2018
r. zmieniającego 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 PO „Rybactwo
i Morze” - nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę,
d) na operację, która 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), lub podjęcie
działalności jako uprawniony do chowu, hodowli lub połowu ryb, z wyłączeniem
podmiotu wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa
śródlądowego , i wynika to z celu realizowanej operacji.
IV. Warunki przyznania pomocy.
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia
terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:
1) zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
2) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
3) która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru,
uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;
Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:
a) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników;
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b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”.
Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:
1) Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR – oznacza, realizację operacji na
terenie minimum jednej spośród gmin: Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Miasto
i Gmina Frombork, Miasto i Gmina Tolkmicko;
V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie
z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.
Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów
w sektorze rybołówstwa i akwakultury – max. 70 pkt.;
Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 35
punktów.
VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków
przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.
Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz
uzasadnienie planowanych wydatków.
VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.
1. w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2

– 220.000,00 zł.

2. w zakresie przedsięwzięcia 1.1.3

– 120.000,00 zł.

Limit środków: 340.000,00 zł.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma
zastosowania rozporządzenie 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).
VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie
pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie
pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
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1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
http://lgrzalewwislany.pl/dla-beneficjenta/pliki-do-pobrania;
2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji
http://lgrzalewwislany.pl/dla-beneficjenta/pliki-do-pobrania ;

elektronicznej

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
http://lgrzalewwislany.pl/dla-beneficjenta/pliki-do-pobrania ;
4) Lokalna Strategia Rozwoju, dostępna jest w wersji
http://lgrzalewwislany.pl/images/download/strategia.pdf ;

elektronicznej

5) Wzór fiszki projektowej, dostępny jest w wersji
http://lgrzalewwislany.pl/dla-beneficjenta/pliki-do-pobrania ;

elektronicznej

6) Wzór oświadczenia do wniosku o dofinansowanie dotyczący realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
niepełnosprawnych
dostępny
jest
w
wersji
elektronicznej
http://lgrzalewwislany.pl/dla-beneficjenta/pliki-do-pobrania ;
7) Wzór oświadczenia do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu
4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie
Operacyjnym
„Rybactwo
i
Morze”
na
lata
2014-2020,
dotyczący niezakończenia operacji dostępny jest w wersji elektronicznej
http://lgrzalewwislany.pl/dla-beneficjenta/pliki-do-pobrania ;
8) Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrzalewwislany.pl
9) Dokumentacja w zakresie ogłoszonego naboru jest również dostępna w siedzibie
Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”, ul. Portowa 3, 14-500 Braniewo,
w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00. Pracownicy
Biura LGR nieodpłatnie udzielają doradztwa w zakresie przygotowania wniosków
o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.
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