Warunki i tryb przyznawania pomocy
finansowej na realizację środków
osi 4 – „Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa”
Zator 28 października 2011 roku
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Środki Osi 4:
1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Rodzaje 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;
- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Środki Osi 4:
-

-

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz
nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych
społeczności

Środki Osi 4:
2.

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i
międzynarodowej
Rodzaje operacji:
Promowanie
współpracy
międzyregionalnej
lub
międzynarodowej między LGR

Zasady przyznawania pomocy
Pomoc jest przyznawana na realizację operacji:
- Zgodną z LSROR (ocena Komitetu);
- Wybraną przez Lokalną Grupę Rybacką (§ 1, pkt 1, lit
a-d)
- Realizowaną na obszarze gmin objętych LSROR –
wyjątek promowanie współpracy;
- Która spełnia inne warunki określone w
rozporządzeniu

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
Zakres pomocy:
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,
np. przystanki, ogrodzenie, śmietniki;
3. Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu
polegającego na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek
rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów
publ. pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe,
rekreacyjne lub ich wyposażenie

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
4. remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do
rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków – brak wyposażenia;
5. organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
6. budowa, remont, przebudowa małej infrastruktury turystycznej
– przystanie, kąpieliska, punkty widokowe, miejsca
wypoczynkowe i biwakowe, trasy turystyczne, łowiska dla
wędkarzy, punkty informacji turystycznej wraz ze ścieżkami i
drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją – brak
wyposażenia

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
7. Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do
potrzeb osób niepełnosprawnych;
8. Tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów;
9. Promocja obszaru objętego LSROR

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
Wysokość pomocy:
Max 85 % kosztów kwalifikowalnych
Max 2 000 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu;
Max 1 000 000 zł na jedną operację

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

Zakres pomocy:
1. budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest
prowadzona działalność gospodarcza;
2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona
działalność gospodarcza;
3. Wyposażenie obiektów w których ma być lub jest prowadzona
działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia;
4. Remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności
gospodarczej;
5. Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach…. mających na celu
zmianę kwalifikacji zawodowych – tylko udział a nie organizowanie

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

Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy jeżeli:
I. prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR (lub zamierza prowadzić):
1) Jako uprawniony do rybactwa;
2) Jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli
ryb w polskich obszarach morskich;
3) W zakresie:
przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub
unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa
lub
związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcje, konserwację
lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej

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

II. Jest armatorem statku rybackiego
III. Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach
SPO
IV. Będąc osobą fizyczną utracił miejsce pracy w wyniku trwałego
zaprzestania działalności połowowej
Wysokość pomocy:
Max 60 % kosztów kwalifikowalnych
Max 600 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu;
Max 300 000 zł na jedną operację

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
Zakres pomocy:
1. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa;
2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej:
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
Naprawa i konserwacja statków i łodzi;
Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalności powiązanej;
Działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego;
Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych;
Opieki zdrowotnej;

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

- Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej;
- Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i
domowego;
-Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
Określenie kodów PKD??
Wysokość pomocy:
Max 60 % kosztów kwalifikowalnych
Max 400 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu;
Max 200 000 zł na jedną operację

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

Zakres pomocy:
1. Inwestycje melioracyjne:
- rekultywacja, renaturyzacja i utrzymanie zbiorników wodnych – czy też
bieżąca konserwacja??
Ochrona przeciwpowodziowa
Regulacja możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej
retencji
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Ukształtowanie trasy regulacyjnej linii brzegowej

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

2. Budowa, odbudowa 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. renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk
6. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody
7. Remont lub odbudowa budynków związanych z prowadzeniem działalności
rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej
8. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w
wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska
tych obszarów

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

Wysokość pomocy:
Max 100 % kosztów kwalifikowalnych
Max 2 000 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu;
Max 1 000 000 zł na jedną operację

Promowanie współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej
między LGR
Zakres pomocy:
1. Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych, mających na
celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i
doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia;
2. Prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od
rybactwa

Wysokość pomocy:
Max 100 % kosztów kwalifikowalnych
Do wysokości limitu określonego w umowie o warunkach i realizacji LSROR

Kwalifikowalność kosztów
§ 17 Rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r. – katalog kosztów
negatywnych

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:
1) Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:
•zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat
poprzedzających rok ich nabycia,
•ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych,
•nie spełniają wymagań technicznych;

Kwalifikowalność kosztów
2) Nabycia gruntów, budynków, budowli lub prawa do dysponowania nimi, jeżeli:
•Nabycie ich nie miało bezpośredniego związku z operacją,
•Ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze
wyceny w operacie szacunkowym,
•Podmiot zbywający w okresie 5 lat poprzedzających ich zbycie , otrzymał pomoc na
ich zakup ze środków publicznych,
•Powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację;

Kwalifikowalność kosztów
3) Nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z operacją
4) Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego

oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych.

5) Pracy własnej wykonywanej przez wnioskodawcę będącego osobą fizyczną i
pracy wolontariuszy.
6) Kosztów ogólnych operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za
zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne wnioskodawcy i osób przez niego zatrudnionych:
- powyżej 10% wartości netto operacji,
- które nie miały bezpośredniego związku z operacją
- które zostały naliczone niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie

Przyznawanie pomocy
Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja:
1. Przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych –
weryfikacja na podstawie planu biznesowego operacji
2. Będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych –
weryfikacja na podstawie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia robót
budowlanych, pozwolenia wodnoprawnego
3. Ma zapewnioną gospodarczą trwałość – min. 10-letni okres użytkowania
obiektów budowlanych oraz 5-letni okres eksploatacji narzędzi i
urządzeń oraz wyposażenia
4. Nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów
wód – ocena oddziaływania na środowisko, jeśli potrzeba

Weryfikacja wniosku przez SW
Samorząd województwa rozpatruje wniosek o dofinansowanie operacji w terminie do 3
miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGR. W trakcie weryfikacji beneficjent ma
możliwość 2-krotnego złożenia uzupełnień/wyjaśnień na wniosek SW.
Jeśli zajdzie potrzeba zasięgnięcia przez SW opinii lub wyjaśnień innych instytucji – termin
rozpatrywania może ulec wydłużeniu o czas potrzebny do uzyskania niezbędnych wyjaśnień
(SW informuje beneficjenta)
W trakcie weryfikacji pracownik SW może zalecić przeprowadzenie kontroli na miejscu
(kontrola może odbyć się 1 raz) Po pozytywnej weryfikacji wniosku beneficjent jest
zaproszony na podpisanie umowy:
•w terminie 14 dni, a jeśli się nie stawi we wskazanym terminie lub innym ustalonym z SW
nie dłuższym niż 1 m-c) to
•w terminie kolejnych 21 dni.

Zobowiązania beneficjenta
Beneficjent zobowiązuje w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania
przez Agencję płatności końcowej m.in. do:
•osiągnięcia i zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4,
•nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji
operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania,
•niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,
•prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą i nieprzenoszenia miejsca
prowadzenia tej działalności (chyba że uzyska uprzednią zgodę SW pod warunkiem, że
zostanie zachowany cel operacji)
•niezwłocznego informowania SW o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych
ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta lub jego przedsiębiorstwa w zakresie
mogącym mieć wpływ na realizację operacji,

Zobowiązania beneficjenta
•Stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją
oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób
umożliwiający przeprowadzenie kontroli, prowadzenia zestawienia danych wynikających z
faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i
udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa, w sposób umożliwiający
przeprowadzenie kontroli - w przypadku gdy beneficjent nie jest obowiązany do stosowania
przepisów o rachunkowości;

Realizacja operacji
Zgodnie z umową:
Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:
1.wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji
stanowiącym załącznik do umowy,
2.poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia
złożenia wniosku o płatność,
3.udokumentowanie dostaw lub usług objętym zakresem rzeczowo – finansowym,
4.osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność
końcową”

Ogłoszenie/nabór i tryb składania wniosków
Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji

I. Miejsce składania wniosków:
a) wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy
składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGR Dolina Karpia” przy ul. Rynek 2,
Zator, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
II. Limit dostępnych środków w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
określone w § 1 pkt 1:
1) wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
8 614 774,08 zł:
 sektor publiczny – 5 677 919,28 zł sektor gospodarczy i społeczny – 2 936 854,80 zł
2) ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 1 957 903,20 zł
 sektor publiczny – 978 951,60 zł
sektor gospodarczy i społeczny – 978 951,60 zł

Ogłoszenie/nabór i tryb składania wniosków
II. Limit dostępnych środków w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
określone w § 1 pkt 1:
3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społecznosci
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 4 307 387,04 zł:
 sektor publiczny – 0,00 zł
sektor gospodarczy i społeczny – 4 307 387,04 zł
4) Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem – 2 349 483,84 zł
 sektor publiczny – 0,00 zł
sektor gospodarczy i społeczny – 2 349 483,84 zł
5) Funkcjonowanie LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności –
1957 903,20 zł
III. Limit dostępnych środków w ramach środka 4.2. ,,Wsparcie na rzecz współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej” : 391 580,64 zł
RAZEM: 19 579 032,00 zł

Ocena i wybór operacji
CELE LSROR
Cel ogólny 1:
Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w
oparciu o lokalne zasoby
Cel szczegółowy 1.1:
Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
Cel szczegółowy 1.2:
Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
Cel szczegółowy 1.3:
Rozwój innych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla
osób z sektora rybactwa i kobiet.

Ocena i wybór operacji
Cel ogólny 2:
Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i
kulturowo-historycznych
Cel szczegółowy 2.1:
Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
Cel szczegółowy 2.2:
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego,
w tym tradycji rybactwa
ZAŁĄCZNIK – KRYTERIA DO OCENY OPERACJI 

