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Szanowny Beneficjencie!
Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce niniejszy poradnik, dzięki
któremu zdobędziesz podstawową wiedzę na temat aplikowania o środki
z osi 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Mamy nadzieję,
że okaże się on pomocny, a Twoje pomysły będą miały szansę na dofinansowanie ich realizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
pracownicy biura Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie służą
pomocą.
Zapraszamy serdecznie i życzymy sukcesów w skutecznej realizacji
zamierzonych przedsięwzięć.

Zarząd LGR PO
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Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie jest stowarzyszeniem w skład którego wchodzi 8 gmin położonych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na terenie południowej i
wschodniej części powiatu olsztyńskiego oraz na terenie zachodniej części powiatu szczycieńskiego. Są to gminy: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda.
Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć
współpracy. Obszar charakteryzuje się czystym środowiskiem, dużą
ilością mało zanieczyszczonych lasów i jezior.
W dniu 4 sierpnia 2011 roku Zarząd LGR PO podpisał
umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o warunkach
i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).
Zapraszamy na konsultacje do biura Lokalnej Grupy Rybackiej
Pojezierze Olsztyńskie:
ul. Mickiewicza 40
11-010 Barczewo
tel./fax 89 674 01 27
Dyrektor: Iwona Korwek
tel. 512 786 231
e-mail: i.korwek@lgrpo.pl
Specjalista ds. funduszu i promocji: Ewelina Gołębiewska
tel. 512 786 233
e-mail: biuro@lgrpo.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.

www.lgrpo.pl

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
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Gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie

Gminy wchodzące w skład
Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

www.lgrpo.pl
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ŚRODKI W RAMACH OSI 4. PO RYBY 2007 - 2013

ŚRODKI W RAMACH OSI 4. PO RYBY 2007 - 2013
W ramach osi 4. PO RYBY 2007-2013 beneficjenci mogą składać
wnioski na realizację operacji polegających na:
4.1. a Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
4.1. b Restrukturyzacji lub reorientacji działalności
gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
4.1.c Podnoszeniu wartości produktów rybactwa,
rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa.
4.1. d Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej.

www.lgrpo.pl
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KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI W
RAMACH OSI 4. PO RYBY 2007 - 2013
Beneficjentem w ramach operacji 4.1. a, 4.1.c i 4.1.d
może być:
• osoba fizyczna;
• osoba prawna;
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną;
• podmiot organizacyjnie wyodrębniony na podstawie
dokumentów statutowych lub założycielskich w
strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.

Beneficjentem w ramach operacji 4.1.b może być
wnioskodawca, który:
1. prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR:
a. w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako
uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471
oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz.
1322), z wyłączeniem organu administracji publicznej
wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie
rybactwa śródlądowego, lub
b. jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na
prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich
obszarach morskich na podstawie przepisów o
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

www.lgrpo.pl
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rybołówstwie, lub
c. w zakresie:
• przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa
lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów
wytwarzanych lub powstałych w sektorze
rybactwa, lub
• wiązanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności
produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu
służącego do prowadzenia działalności połowowej,
lub
2. jest armatorem statku rybackiego:
- o polskiej przynależności,
- na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie
została zawieszona ani cofnięta,
- którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin
objętych LSROR, lub
3. uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku
rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo
i przetwórstwo ryb 2004-2006” lub w ramach środka
pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania
działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 –
Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w
programie, i mieszka albo ma siedzibę na obszarze gmin
objętych LSROR, lub
4. będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin
objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku
www.lgrpo.pl
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trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu
statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia
działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

Beneficjentem osi 4 PO RYBY 2007-2013 nie mogą być:
Samorząd województwa i jednostki organizacyjne wyodrębnione
w strukturze tego samorządu, np. parki krajobrazowe, jednostki
utworzone przez samorząd województwa itp.
Wynika to z faktu, że w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY
2007-2013 beneficjent uzyskuje pomoc na realizację operacji
podpisując z samorządem województwa umowę o dofinansowanie.

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

www.lgrpo.pl
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Środek 4.1. a

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Środek 4.1. a

Możliwe przedsięwzięcia do realizacji:
1. Adaptacja i wyposażenie miejsc w których będą świadczone
usługi dostępu do sieci internet.
2. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez
budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów
małej architektury służących wykonywaniu działalności
związanej z tym transportem.
3. Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji
polegającej w szczególności na remoncie chodników,
parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych,
parków, budynków i obiektów publicznych pełniących
funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub
ich wyposażeniu.
4. Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką
ewidencją zabytków.
5. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
6. Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury
turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów
widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych,
łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej,
wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc
objętych inwestycją.
7. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub
www.lgrpo.pl
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obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona
działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
8. Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb
pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie
lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki
i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami
rybackimi.
9. Promocja obszaru objętego LSROR.
10. Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym
LSROR.
Pomoc finansową w ramach konkursu przyznaje się w formie
zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85% tych
kosztów a nie więcej niż 3 000 000 zł dla jednego beneficjenta
w okresie realizacji programu, z tym że na jedną operację
(projekt) nie może przekroczyć 1 500 000 zł.
Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu
konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa jest przyznawana na operacje o charakterze
niezarobkowym!
W konkursie dla operacji polegających na wzmocnieniu
konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa limity środków dla sektora publicznego i społecznogospodarczego są podawane oddzielnie.

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
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Środek 4.1. b

Środek 4.1. b Restrukturyzacja

lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Możliwe przedsięwzięcia do realizacji:
1. Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których
ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub
unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki.
2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest
prowadzona działalność gospodarcza.
3. Wyposażenie obiektów, w którym ma być lub jest
prowadzona działalność gospodarcza w zakresie
niezbędnym do jej prowadzenia.
4. Remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest
prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup, lub budowę
nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona
działalność gospodarcza.
5. Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach
kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji
zawodowych dla osób związanych z sektorem rybackim.
6. Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu,
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej,
z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.
Pomoc finansową w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu
kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów a nie więcej
niż 900 000 zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji programu, z tym
że na jedną operację (projekt) nie może przekroczyć 450 000 zł.
www.lgrpo.pl
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Środek 4.1. c

Środek 4.1. c Podnoszenie

wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
Możliwe przedsięwzięcia do realizacji:
1. Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów
rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006
r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
sprzedaży bezpośredniej lub rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej.
2. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz
lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:
a. konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych;
b. naprawy i konserwacji statków i łodzi;
c. handlu detalicznego (z wyłączeniem handlu detalicznego
pojazdami samochodowymi);
d. działalności usługowej związanej z wyżywieniem;
e. działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem
w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej;
f. działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej
i doradztwa podatkowego;
g. działalności w zakresie architektury i inżynierii,
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
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Środek 4.1. c

badań i analiz technicznych;
h. opieki zdrowotnej;
i. działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej;
j. naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku
osobistego i domowego;
k. wykonywania robót budowlanych wykończeniowych;
l. działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami
gastronomicznymi.
Pomoc finansową w ramach konkursu przyznaje się w formie
zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych
kosztów a nie więcej niż 600 000 zł dla jednego beneficjenta w
okresie realizacji programu, z tym że na jedną operację (projekt)
nie może przekroczyć 300 000 zł.

www.lgrpo.pl
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Środek 4.1. d

Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
Środek 4.1. d

Możliwe przedsięwzięcia do realizacji:
1. Inwestycje melioracyjne związane z:
a. rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem,
zbiorników wodnych,
b. ochroną przeciwpowodziową,
c. regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację
programu małej retencji,
d. ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej –
z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach,
na których jest prowadzona działalność polegająca na
chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.
2. Budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie
szlaków wodnych,
3. Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych
gatunków ryb lub innych organizmów wodnych.
4. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi
formami ochrony przyrody, w tym NATURA 2000.
5. Renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
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Środek 4.1. d

6. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.
7. Remont lub odbudowę budynków lub budowli lub
remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych
znajdujących się w tych budynkach lub budowlach
związanych z prowadzeniem działalności rybackiej,
uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski
żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym
do prowadzenia działalności rybackiej
Pomoc finansową w ramach konkursu przyznaje się w formie
zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85% tych
kosztów a nie więcej niż 2 000 000 zł dla jednego beneficjenta w
okresie realizacji programu, z tym że na jedną operację (projekt)
nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
W konkursie dla operacji polegających na Ochronie środowiska
lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej limity
środków dla sektora publicznego i społeczno-gospodarczego
ogłaszane są oddzielnie.

www.lgrpo.pl

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

17

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYBORU OPERACJI

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA W
RAMACH OSI 4 PO RYBY 2007-2013
BIURO LGR
przyjmowanie wniosków
od beneficjentów

KOMITET LGR
rozpatruje wnioski i dokonuje wyboru
operacji do dofinansowania w terminie
nie dłuższym niż 45 dni od dnia,
w którym upłynął termin składania
wniosków o przyznanie pomocy

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
rozpatruje wniosek o dofinansowanie
w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania
przez LGR; Samorząd Województwa może
wezwać beneficjenta do złożenia wyjaśnień/
uzupełnień do złożonego wniosku

wnioski potencjalnych
beneficjentów składane
są do biura LGR
w wyznaczonym przez
terminie

po zakończeniu naboru
Przewodniczący
Komitetu ustala termin
posiedzenia Komitetu

LGR przekazuje
właściwemu
organowi Samorządu
Województwa listy
oraz uchwały Komitetu
LGR w sprawie wyboru
operacji wraz
ze złożonymi wnioskami
o dofinansowanie

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OGŁASZANYCH
KONKURSACH, KRYTERIA I ZASADY WYBORU OPERACJI
ORAZ WZORY WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW DOSTĘPNE
SĄ NA STRONIE WWW.LGRPO.PL
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
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ZASADA KWALIFIKOWALNOŚCI

ZASADA KWALIFIKOWALNOŚCI
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
1. Koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta bezpośrednio
związanych z realizacją operacji.
2. Koszty poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz
nie wcześniej niż od dnia 4 sierpnia 2011 r. Wysokość
poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych niż nakłady
rzeczowe, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego
równoważnego dokumentu księgowego.

Do kosztów kwalifikowalnych NIE zalicza się kosztów:
1. Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu,
jeżeli:
a. zostały zakupione z udziałem środków publicznych
w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,
b. ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych
maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,
c. nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn,
urządzeń lub sprzętu;
2. Nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do
dysponowania nimi:
a. Jeżeli ich nabycie nie miało bezpośredniego związku
z realizacją operacji,
b. Jeżeli ich wartość przewyższa wartość rynkową
lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny
nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym
www.lgrpo.pl
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zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,
c. Jeżeli podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat
poprzedzających jej zbycie beneficjentowi, otrzymał
pomoc na jej zakup ze środków publicznych,
d. Powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących
się wydatków na daną operację;
3. Nakładów rzeczowych nie mających bezpośredniego związku
z realizacją operacji;
4. Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie
przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów
amortyzacyjnych środków trwałych;
5. Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego
osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;
6. Ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń
telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energii 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;
7. Związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień
przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących
przedmiotem leasingu;
8. Odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego,
kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
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również podatku od towarów i usług (VAT);
9. Nakładu rzeczowego wniesionego w formie:
a. gruntu, budynku lub budowli lub
b. prawa do dysponowania rzeczami
- powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej
operacji;
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko ten nakłady rzeczowe
faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni
związek z realizacją operacji, w przypadku budynków lub budowli
wniesionych przez beneficjenta – jeżeli budynek ten lub budowla
zmieniły swoje przeznaczenie w związku z realizacją operacji.
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Nakłady rzeczowe
Wartość nakładów rzeczowych zaliczanych do kosztów
kwalifikowalnych ustala się:
1. W drodze wyceny nieruchomości, dokonanej nie wcześniej
niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym
zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w
przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie
gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania
nimi.
2. W kosztorysie powykonawczym – w przypadku nakładów
rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych
i prac konstrukcyjnych. Nakłady te inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru.
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Operacje polegające na inwestycji
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli operacja
polegająca na realizacji inwestycji:
1. Przyczyni się
gospodarczych.

do

powstania

trwałych

korzyści

Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany
przez wnioskodawcę w biznes planie sposób finansowania
i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności
finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat licząc
od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został
zaakceptowany.
2. Będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji
technicznych, które stwierdza się na podstawie:
a. pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których
mowa w przepisach prawa budowlanego,
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).
3. Ma zapewnioną gospodarczą trwałość.
Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość,
jeżeli złożono przynajmniej 10-letni okres użytkowania
budynku, budowli lub innych obiektów budowlanych
bezpośrednio związanych z wykonywaniem planowanej
inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania
narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego,
bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją.
www.lgrpo.pl

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

Operacje polegające na inwestycji

23

4. Nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych
zasobów wód.
Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o
ochronie środowiska.
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Obowiązki beneficjenta
Beneficjent jest zobowiązany do:
1. Osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat.
2. Niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków
publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
• 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
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji
ministra właściwego do spraw turystyki;
• ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
3. Nie przenoszeniu własności lub posiadania rzeczy nabytych
w ramach realizacji operacji przez 5 lat.
4. Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną
pomocą przez 5 lat.
5. Informowania właściwego samorządu województwa o
okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonywanie
umowy przez 5 lat.
Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania beneficjenta
liczą się od dnia dokonania akceptacji wniosku o płatność przez
samorząd województwa.
www.lgrpo.pl
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Załączniki do wniosku o dofinansowanie
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma
obowiązek takiego wpisu;
2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;
3. Kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający
się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;
4. Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania
nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w
przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
5. Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji,
w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez
ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z
realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego
specyfika operacji;
6. Uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy
wymaga tego specyfika operacji;
7. Pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o którym mowa w
przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji;
8. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,
o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;
9. Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb
w polskich obszarach morskich wydane na podstawie
przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
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wymagane w związku z realizacją operacji;
10. Studium wykonalności projektu dla danej operacji –
w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego, o
którym mowa w przepisach prawa wodnego, pozwolenia
budowlanego lub zgłoszenia, o którym mowa w przepisach
prawa budowlanego;
11. Operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami
o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy
ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów
kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie
nieruchomości;
12. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o
której mowa w art.5 ust.9 tej ustawy, albo zaświadczenie
powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o
dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art.5
ust.1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego
specyfika operacji;
13. Szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów
jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w
przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
14. Opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy,
badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które
wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji
kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz
z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych
i promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika
operacji;
www.lgrpo.pl
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15. Zaświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który
ma zostać przelana kwota zaliczki;
16. Dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem
zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR;
17. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o
której mowa w § 4 ust. 2pkt 1 lit. a.
Dodatkowym załącznikiem wymaganym na etapie składania
wniosku do LGR Pojezierze Olsztyńskie jest KARTA
MERYTORYCZNA PROJEKTU.
Wzór załącznika dostępny jest do pobrania na stronie
internetowej www.lgrpo.pl.

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

www.lgrpo.pl

28

Kwoty przeznaczone na finansowanie poszczególnych rodzajów operacji na lata 2010-2015

Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybac

Rodzaj
operacji

Wzmocnienie
konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych
od rybactwa

Restrukturyzacja
i reorientacja działalności
gospodarczej oraz
dywersyfikacja
zatrudnienia osób
mających pracę związaną
z sektorem rybactwa
w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem

2

3

1

4

sektor
publiczny

sektor
gospodarczy
i sektor
społeczny

sektor
publiczny

sektor
gospodarczy
i sektor
społeczny

sektor
publiczny

sek
gospod
i sek
społe

266600

622000

392800

916700

268900

900

20102011

888 600,00
1650000

20122013

1 309 500,00

977670

0

2627670
0

20142015
RAZEM

Podnoszenie wart
produktów rybact
rozwój usług
na rzecz społeczn
zamieszkującej obs
zależne od rybact

1800000

0

1800000
0

0

0
1916600

1 168 900,00

33850

1800
1800600

0

33850
1599670

392800

2750550

0
268900

Kwoty przeznaczone na finansowanie poszczególnych rodzajów
operacji na lata 20010-2015
www.lgrpo.pl

0

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

2700

29

Kwoty przeznaczone na finansowanie poszczególnych rodzajów operacji na lata 2010-2015

ctwa, w tym:

tości
twa,

ności
szary
twa

ktor
darczy
ktor
eczny

0000

Ochrona środowiska
i dziedzictwa
przyrodniczego
na obszarach zależnych
od rybactwa w celu
utrzymania jego
atrakcyjności oraz
przywracania potencjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej
lub przemysłowej
5

0600

0

0600

6

7

8

300000

250000

5273000,00

800481,01

270000

10555316,01

0

550000

100000

683850,00

2498765

1650481,01

620000

16508166,01

sektor
publiczny

sektor
gospodarczy
i sektor
społeczny

393000

963000

0

Funkcjonowanie
lokalnej grupy
Środek 4.2.
rybackiej, zwanej
Wsparcie
Razem oś
dalej „LGR”,
na rzecz
priorytetowa 4
oraz nabywanie
współpracy
„Zrównoważony
umiejętności międzyregionalnej rozwój obszarów
i aktywizacja
i
zależnych
lokalnych
międzynarodowej od rybactwa”
społeczności

1 356 000,00
1716800

1535765

3252565
0
0
2109800
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Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji w ramach wdrażania LSROR

2010
Lp.

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od
rybactwa, w tym:

kwartały
I-II

1

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

2

Restrukturyzacji lub reorientacji działalności
gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

3

Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa

4

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej

III-IV

Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji w ramach
wdrażania LSROR
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2011

2012

2013

2014

2015

kwartały

kwartały

kwartały

kwartały

kwartały

II

III-IV

I-II

III-IV

I-II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

III-IV
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III-IV

X
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