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Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
Informuje o możliwości składania wniosków 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.
I.
II.

Termin składania wniosków: 26 lipca 2017 roku – 25 sierpnia 2017 roku.
Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”,
ul. Mickiewicza

7,

66-520

Dobiegniew,

od

poniedziałku

do

piątku,

w

godzinach

od 7:00 do 15:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 25 sierpnia 2017r. o godzinie 15:00.
III.

Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze
rybołówstwa i akwakultury:
- limit dostępnych środków: 1 850 024,39 zł.
2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury:
- limit dostępnych środków: 1 200 000,00 zł.
3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:
- limit dostępnych środków: 300 000 zł.
4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego:
- limit dostępnych środków: 1 874 712,15 zł.
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5.

Powierzenie

społecznościom

rybackim

ważniejszej

roli

w

rozwoju

lokalnym

oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł.
Preferowane przedsięwzięcia w ramach realizacji operacji:
1.1.1 Budowa małej infrastruktury na terenie gospodarstw rybackich (wskaźnik: Liczba
gospodarstw rybackich doposażonych w elementy małej infrastruktury: 2).
1.1.2 Podejmowanie lub rozwój działalności w zakresie tworzenia i rozwijania łańcucha dostaw
produktów wraz z poprawą systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, w tym
tworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy (wskaźnik: Liczba
zakupionych maszyn, urządzeń i pojazdów: 2, Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym
samozatrudnienie oraz utrzymanych miejsc pracy: 3).
1.2.1 Inwestycje związane z podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej poza
sektorem rybackim o charakterze innowacyjnym, w tym wykorzystującej wodny potencjał obszaru
rybackiego wraz tworzeniem nowych miejsc pracy lub utrzymaniem już istniejących miejsc pracy
(wskaźnik: Liczba przedsiębiorstw, w których wprowadzono innowacyjne rozwiązania: 2, Liczba
utworzonych miejsc pracy, w tym samozatrudnienie oraz utrzymanych miejsc pracy: 4).
1.2.2 Rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności, w tym zakup sprzętu niezbędnego
do rozpoczęcia działalności gospodarczej (wskaźnik: Liczba zakupionych maszyn, urządzeń
i pojazdów: 1).
1.2.3 Budowa, rozbudowa lub remont baz noclegowych i gastronomicznych, w tym utworzenie
nowych miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy (wskaźniki: Liczba
wybudowanych,
i

gastronomicznych:

rozbudowanych
2,

Liczba

lub

utworzonych

remontowanych
miejsc

pracy,

w

baz

noclegowych

tym

samozatrudnienie

oraz utrzymanych miejsc pracy: 1).
1.3.1 Organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, w tym wspieranie
działań ułatwiających kształcenie się osób z sektora rybackiego(wskaźnik: Liczba godzin
przeprowadzonych szkoleń: 30).

Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Dobiegniewskie”
ul. Mickiewic za 7, 66 -520 D obiegniew
t el . 95 762 99 27 e - mai l : b i uro@poj ezi erzedob i egni ewski e.org

1.4.1 Działania wspierające rozwijanie i różnicowanie działalności gospodarstw rybackich:
modernizacja i zakup sprzętu do poprawy stanu technicznego obiektów akwaturystyki, związanej
z nimi infrastruktury, zabezpieczeń stawów przed kłusownikami (monitoring, ogrodzenie,
oświetlenie) (wskaźnik: Liczba zakupionego sprzętu: 1).
1.4.2 Budowa, przebudowa lub remont obiektów wraz z ich wyposażeniem, w których jest lub
ma być prowadzona działalność gospodarcza poza sektorem rybackim, w tym tworzenie nowych
miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy (wskaźnik: Liczba zmodernizowanych
obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza: 1).
1.5.1 Inwestycyjne i pozainwestycyjne działania prowadzące do lepszego gospodarowania
zasobami

wodnymi,

w

tym:

wdrażanie

wodooszczędnych

technologii

w

rybactwie

i gospodarce, informowanie mieszkańców na temat wykorzystywania energooszczędnych
technologii Wykonywanie prac melioracyjnych w celu zwiększenia dostępnego zasobu wody
(wskaźnik: Liczba wdrożonych technologii prowadzących do lepszego gospodarowania zasobami
wodnymi: 1).
2.1.1 Cykl szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
w tym osób z sektora rybackiego do wykorzystania funduszy UE dla celów podejmowania
i rozwoju dotychczasowej działalności (wskaźnik: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń: 10).
2.1.2 Tworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie

miejsc pracy poprzez podejmowanie

działalności gospodarczej lub rozwój już istniejącej działalności (wskaźnik: Liczba utworzonych
miejsc pracy, w tym samozatrudnienie oraz utrzymanych miejsc pracy: 12).
2.2.1 Działania utrwalające pozycję rybactwa w społecznościach lokalnych, w tym organizacja
imprez integrujących środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi, organizacja „dni
otwartych” w wiodących gospodarstwach i instytucjach związanych z rybactwem dla popularyzacji
akwakultury Pojezierza Dobiegniewskiego, wdrażanie projektów edukacyjnych wykorzystujących
zasoby sektora rybackiego (wskaźnik: Liczba zorganizowanych imprez: 5, Liczba wdrożonych
projektów edukacyjnych: 1).
2.3.3 Wspieranie

inicjatyw

podejmowanych

przez

koła

zainteresowań,

świetlice,

inne podmioty zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańców, pielęgnowaniem
dziedzictwa kulturalnego, edukacją. (wskaźnik: Liczba godzin przeprowadzonych spotkań: 4).
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3.1.1 Organizacja obozów edukacyjnych i wszelkich akcji proekologicznych dla dzieci
i młodzieży związanych z promowaniem

rybactwa i wędkarstwa (wskaźnik:

Liczba

zorganizowanych obozów: 2).
3.1.2 Zachowanie

lub

odtwarzanie

różnorodności

biologicznej

(wskaźnik:

produkcyjnego

sektora

Liczba

przeprowadzonych akcji proekologicznych: 1).
3.1.3 Przywrócenie

lub

zabezpieczenie

potencjału

rybactwa

lub odtworzenie stanu pierwotnego środowiska zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej
lub szkód wyrządzonych działalnością gatunków chronionych zwierząt, w tym rekultywacja
jezior.(wskaźnik: Liczba zrekultywowanych jezior: 1).
3.1.4 Odtwarzanie i remont zbiorników małej retencji (wskaźnik: Liczba zmodernizowanych
zbiorników małej retencji: 1).
3.1.5 Modernizacja źródeł zasilania energii z wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii
(wskaźnik: Liczba obiektów wykorzystujących ekologiczne źródła zasilania: 1).
3.2.2 Budowa, rozbudowa, modernizacja plaży, stanic wodnych, pomostów, punktów wodowania
jednostek

pływających

(wskaźnik:

Liczba

zbudowanych,

rozbudowanych

i zmodernizowanych obiektów: 1).
3.2.3 Wyznaczanie, odtwarzanie, budowa, rozbudowa lub oznakowanie szlaków turystycznych
(pieszych, rowerowych, wodnych) wraz z towarzyszącą im infrastrukturą turystyczną (wskaźnik:
Liczba

kilometrów

wyznaczonych,

odtworzonych,

zbudowanych,

rozbudowanych

lub

oznakowanych szlaków turystycznych: 20).
3.2.4 Budowa, adaptacja zbiorników wodnych w celach komercyjnych i turystycznych. (wskaźnik:
Liczba zbudowanych i zaadoptowanych zbiorników wodnych: 1).
3.2.5 Opracowanie wydawnictw przyrodniczych, przewodników, ulotek, stron internetowych lub
map po regionie uwzględniających miejsca i obiekty promujące dziedzictwo kulturowe
na obszarach rybackich i akwakultury (wskaźnik: Liczba wydanych publikacji, ulotek, założonych
stron internetowych lub map: 4).
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3.2.6 Tworzenie Izb Pamięci, Skansenów wraz z nowo utworzonymi miejscami pracy lub
utrzymaniem już istniejących miejsc pracy,

ze szczególnym uwzględnieniem rybackiego

dziedzictwa kulturowego (wskaźnik: Liczba nowoutworzonych Izb Pamięci i Skansenów: 1).
3.3.1 Inwestycje związane z dostosowaniem obiektów turystycznych do osób niepełnosprawnych
(wskaźnik: Liczba obiektów turystycznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych: 2).
IV.

Pomoc finansowa na realizację operacji jest przyznawana w formie zwrotu kosztów
kwalifikowalnych:
a) w wysokości do 50% tych kosztów,
b) dla operacji w zakresie tematycznym z punktów 3., 4., 5. w przypadku, gdy operacja spełnia
następujące kryteria:
 jest w interesie zbiorowym,
 ma zbiorowego beneficjenta,
 projekt ma innowacyjne właściwości, w stosowanych przypadkach, na szczeblu
lokalnym w wysokości do 85% tych kosztów.

Pomoc finansowa na realizację operacji jest przyznawana jest do wysokości limitu, o którym mowa
w art. 9 ust.1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę,
do limitu

dostępnych

środków

na

dany

cel,

określonego

w

ogłoszeniu

o naborze.
Istnieje możliwość uzyskania przez beneficjenta zaliczki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki

Morskiej

i

Żeglugi

Śródlądowej

z

dnia

25

stycznia

2017

r.

Dziennik Ustaw Poz. 189 w sprawie warunków i trybu udzielania zaliczek oraz zakresu
i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
V.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. operacja jest zgodna z LSR,
2. operacja została wybrana przez RLGD,
3. operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem
współfinansowania tej operacji:
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 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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkich Funduszy, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4. zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie,
5. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. Dziennik Ustaw Poz. 1435.
VI.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
 przejść pozytywnie ocenę zgodności formalnej operacji,
 przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR,
 przejść pozytywnie ocenę operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

VII.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz
kryteriów wyboru operacji:

 formularz

wniosku

o

dofinansowanie

(dwa

oraz jeden w wersji elektronicznej),
 biznes plan uproszczony,
 biznes plan szczegółowy,
 załączniki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

egzemplarze

w

wersji

papierowej
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Dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej stowarzyszenia oraz
na stronie

Ministerstwa

Gospodarki

Morskiej

i

żeglugi

Śródlądowej

https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4
VIII.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru, m. in. LSR, formularza
wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza
umowy o udzielenie wsparcia:

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
Gmina Dobiegniew
Gmina Strzelce Krajeńskie

www.pojezierzedobiegniewskie.org/
www.dobiegniew.pl/
www.strzelce.pl/

Gmina Drezdenko

www.drezdenko.pl/

Gmina Zwierzyn

www.zwierzyn.pl/

Gmina Stare Kurowo

www.starekurowo.pl/

Gmina Kłodawa

www.klodawa.pl/

Gmina Skwierzyna

www.skwierzyna.pl/

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

www.fsd.pl/

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników biura RLGD:
nr tel. 95 762 99 27
e-mail:biuro@pojezierzedobiegniewskie.org.
lub na stronie internetowej http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/.

