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Sięgnij po fundusze unijne 
aby zrealizować 
swoje marzenia

Jaka jest forma i wysokość 
dofinansowania?
Dofinansowanie ma formę zwrotu części kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Poziom dofinansowania 
wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych 
operacji (koszty netto), natomiast pozostałe 40% powinien 
zabezpieczyć wnioskodawca. Wysokość pomocy przyznanej 
na realizację jednej operacji nie może przekroczyć 300 000 zł, 
a wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi 
w całym okresie wdrażania LSROR nie może przekroczyć 
600 000 zł. W ramach PO RYBY środki sa przyznawane na 
zasadzie refundacji, ale beneficjent ma także możliwość 
uzyskania zaliczki na realizację operacji, która może 
stanowić nawet do 100% poziomu dofinansowania.

Co obejmują koszty kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza  
się następujące koszty:

Operacja współfinansowana prze Unię Europejską ze  
środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Skorzystaj z działania „Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

 Budowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów, 
w których ma być lub jest prowadzona działalność 
gospodarcza w zakresie niezbędnym do jej 
prowadzenia.

 Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest 
prowadzona działalność gospodarcza.

 Zakup maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu (nowych, 
ale także używanych) oraz ich montaż.

 Nabycie gruntu, budynku, budowli lub prawa do 
dysponowania nimi (do wysokości 10% kosztów 
kwalifikowalnych operacji).

 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 
służące wsparciu podejmowanej lub rozwijanej 
działalności gospodarczej.

 Zakup środków transportu, z wyłączeniem 
samochodów osobowych.

 Amortyzacja środków trwałych.
 Koszty związane z umową leasingu, jeżeli zawiera ona 

postanowienia przenoszące na beneficjenta własność 
rzeczy będących przedmiotem leasingu.

 Koszty ogólne realizacji operacji do wysokości 10% 
kosztów kwalifikowalnych (np. przygotowanie 
dokumentacji technicznej).

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 
działa na rzecz mieszkańców 7 gmin leżących na terenie 
Doliny Karpia: BRZEŹNICA, OSIEK, POLANKA WIELKA, 
PRZECISZÓW, SPYTKOWICE, TOMICE oraz ZATOR.

Stowarzyszenie opracowało i uchwaliło Lokalną Strategię 
Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) określającą 
kierunki rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

Realizując umowę na wdrażanie LSROR wspiera 
mieszkańców w aktywnym korzystaniu ze środków 
unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”,  
oś priorytetowa 4.

Terminy oraz miejsce składania wniosków

Informacje o terminach naborów wniosków będą 
zamieszczone w biurze LGR, na stronie: www.
dolinakarpia.org, w poszczególnych Urzędach 
Gmin oraz na ich stronach www, na tablicach 
informacyjnych oraz w prasie regionalnej i lokalnej. 
Wnioski składane są przez wnioskodawców 
bezpośrednio w siedzibie biura LGR  
(Zator, ul. Rynek 2).

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz 
z załącznikami można pobrać ze strony  
www.gruparybacka.dolinakarpia.org, w zakładce 
Dokumenty, jak również zgłaszając się bezpośrednio 
do biura LGR.

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo

Pracownicy LGR udzielają bezpłatnych porad 
potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00  
oraz pod wskazanym numerem telefonu.

Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka

ul. Rynek 2, 32-640 Zator

tel/fax: 33/841 18 87

e – mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org

www.dolinakarpia.org

Pomoc nie obejmuje kosztów:

 Podatku od towarów i usług (VAT).
 Nakładów rzeczowych, które nie są bezpośrednio 

związane z realizacją operacji.
 Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta 

będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy.

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia przez 
Stowarzyszenie Dolina Karpia umowy na wdrażanie 
LSROR, czyli od 4 sierpnia 2011 r.



Środki finansowe można pozyskać na:Chcesz utworzyć bądź rozwinąć

własne mikro-, małe lub średnie

przedsiębiorstwo?
Przeczytaj i dowiedz się więcej o działaniu „Podnoszenie 
wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, 
w ramach którego możesz otrzymać dofinansowanie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

1 Osoby fizyczne,

2 Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółdzielnie, stowarzyszenia, 
fundacje i inne podmioty, którym przepisy nadają 
osobowość prawną),

3 Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną (spółki jawne, partnerskie, komandytowe 
i komandytowo – akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółki kapitałowe w organizacji),

4 Podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie 
dokumentów statutowych lub założycielskich 
w strukturze jednostek wymienionych w pkt. 2 i 3 
(zakłady, oddziały, gospodarstwa, które zostały 
w wyraźny sposób wyodrębnione w dokumentach 
statutowych lub założycielskich), które prowadzą lub 
pragną podjąć działalność gospodarczą jako mikro-, 
małe lub średnie przedsiębiorstwo.

 Operacja musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków 
objętych osią priorytetową 4 – „Zrównoważony rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa” zawartą w programie 
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późn. zm.

 Wnioskodawca musi posiadać stosowne oceny  
i zaświadczenia w zakresie oddziaływania  
na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane.

Podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodar-
czej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na 
rzecz lokalnej społeczności.

Dofinansowaniem może zostać objęty każdy rodzaj 
działalności gospodarczej, między innymi:
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Jaki jest
zakres
działania?
Dofinansowanie 
udziela się 
podmiotom z  
tytułu realizacji 
operacji 
związanych z:

1 Tworzeniem 
lub rozwojem 
systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa 
oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

 Sprzedaż bezpośrednia – polega na sprzedaży 
przez osobę uprawnioną do rybactwa lub wykonującą 
rybołówstwo morskie produktów rybactwa i 
rybołówstwa, niepoddanych czynnościom naruszającym 
ich pierwotną budowę anatomiczną. Dopuszcza się 
uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie 
płetw i patroszenie. Sprzedażą bezpośrednią mogą 
być objęte wyłącznie produkty własne. Nabywcami 
takich produktów mogą być wyłącznie konsumenci 
końcowi bądź zakłady prowadzące handel detaliczny z 
przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

 Działalność marginalna, 
lokalna i ograniczona (MOL) 

– polega na produkcji i sprzedaży 
obrobionych lub przetworzonych 
produktów rybactwa i rybołówstwa 
(filetowanie, wędzenie, smażenie). 
Aby przedsiębiorstwo mieściło 
się w kategoriach MOL powinno 
dostarczać produkty rybactwa 
lub rybołówstwa zakładom 
prowadzącym handel detaliczny 
bądź konsumentom ostatecznym 
w ilości nie przekraczającej 150 kg 
tygodniowo. Przedsiębiorca może 
korzystać nie tylko z własnych, ale 
także z zakupionych surowców.

  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodo-
wych.

  Handel detaliczny z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami samochodowymi.

  Działalność usługowa .
  Działalność związana z zakwaterowaniem i usłu-

gami gastronomicznymi.
 Działalnośc prawnicza, rachunkowo – księgowa, 

doradztwa podatkowego, działalność w zakresie 
architektury i inżynierii, badań i analiz technicz-
nych oraz doradztwa w zakresie informatyki.

 Opieka zdrowotna.
 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekre-

acyjna.

Jakie warunki musi spełniać operacja?

 Operacja musi być realizowana na obszarze Doliny 
Karpia (nie ma wymogu, aby wnioskodawca posiadał 
miejsce zamieszkania na obszarze Doliny Karpia).

 Operacja musi być zgodna z przynajmniej jednym celem 
zawartym w LSROR:

1  Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy 
w oparciu o lokalne zasoby.

1.1. Rozwój turystyki, ekoturystyki i turystyki wędkarskiej.

1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów 
rybactwa i rynku zbytu ryb.

1.3. Rozwój innych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie 
z miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet.

2  Zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych 
i kulturowo – historycznych.

2.1. Zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych.

2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

 budowę lub adaptację budynków, w których ryby są 

przetwarzane i sprzedawane,

 budowę płuczki lub magazynów do przetrzymywania 

żywych ryb,

 zakup drobnego sprzętu rybackiego,

 zakup specjalistycznych środków transportu produktów 

np. samochód-chłodnię lub samochód z basenem do 

przewozu żywej ryby.
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