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•

PO RYBY Realizuje sześć priorytetów, w ramach których pomoc finansowa
obejmuje nie tylko wsparcie sektora rybackiego, ale również nowe komponenty, takie jak:
rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana
polityka morska, dotychczas finansowane z innych źródeł, niż fundusze unijne.

•

Wsparciem objęto również rybołówstwo śródlądowe, akwakulturę i w niewielkim zakresie
przetwórstwo.

Priorytet IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
•

Celem ogólnym priorytetu 4 jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury
poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków
oraz innych gałęzi gospodarki związanych
z rybactwem.

•

Wśród działań znajduje się dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa, działania w zakresie promowania i ułatwiania przedsiębiorczości
lokalnych społeczności rybackich, przedsięwzięcia związane z zachowaniem dobrego
stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury.

Warunki przyznania pomocy
Pomoc finansową przyznaje się na realizację operacji w ramach działania
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, która:
•

jest zgodna z LSR

•

została wybrana przez LGR

•

nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem
współfinansowania tej operacji:
a) z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody
własne lub subwencję ogólną,
b) 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”,
c) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra
właściwego do spraw turystyki,
d) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

•

zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o dofinansowanie;

•

spełnia warunki określone w rozporządzeniu dla tej operacji.

Cele ogólne LSR:
1.

Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin
Tyśmienicy i Wieprza

2.

Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan społeczny i dziedzictwo kulturowe
oraz atuty środowiska naturalnego

3.

Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy i Wieprza – promocja, wymiana wiedzy
i doświadczeń

Cel ogólny 1. Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny
potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza

•

•
•

Cel szczegółowy 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem
rybackim
Przedsięwzięcie 1.1.1. Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR
Cel szczegółowy 1.2. Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom
rozwojowym w sektorze rybackim
Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem
rybactwa
Przedsięwzięcie 1.2.2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej
z podstawową działalnością rybacką

Cel ogólny 2. Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan społeczny
i dziedzictwo kulturowe oraz atuty środowiska naturalnego

•

Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie potencjału turystycznego
i rekreacyjnego na obszarze rybackim
Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR

•

Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska
naturalnego
Przedsięwzięcie 2.2.1 Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej

Cel ogólny 3. Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy
i Wieprza - promocja, wymiana wiedzy i doświadczeń

•

•
•

Cel szczegółowy 3.1. Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa
i utrzymanie dialogu społecznego
Przedsięwzięcie 3.1.1. Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli
w rozwoju społeczności lokalnej
Cel szczegółowy 3.2. Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
Przedsięwzięcie 3.2.1. Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym i międzynarodowym
Przedsięwzięcie 3.2.2. Optymalizacja produkcji rybackiej i badanie popytu

Cele priorytetu 4 PO RYBY:
1.

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze
rybołówstwa i akwakultury.

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury.
3.

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

5.

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu
lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy,
zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji
na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów
w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
POMOC FINANSOWA:
•

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie
lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją,
przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,

•

Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw,
obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami
sektora rybołówstwa i akwakultury.
BENEFICJENCI:

•

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej w przypadku operacji "podnoszenie wartości produktów sektora
rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw,
obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem
produktami sektora rybołówstwa i akwakultury„

•

Osoby fizyczne, które w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyły
40-go roku życia – w przypadku operacji "wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji
młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją,
przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury„
WARUNKI POMOCY:

•

Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50%

•

Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta

•

Utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy…
PREFEROWANE OPERACJE:
1) Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem
rybactwa.
•

zakup sprzętu, maszyn i wyposażenia w ramach działalności rybackiej i z nią związaną,

•

tworzenie i rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rybackich,

•

budowa, przebudowa lub remont obiektów służących do prowadzenia działalności
rybackiej,

•

poprawa warunków pracy.

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe
życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury
POMOC FINANSOWA:
•

Różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących
pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie
miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką

•

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej
rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

•

Wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury
oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.
BENEFICJENCI:

•

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej
WARUNKI POMOCY:

•

Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50%

•

Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta

•

Utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
i wynika to z celu realizowanej operacji.

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa…
PREFEROWANE OPERACJE:
1) Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR.
•

budowa, remont lub modernizacja obiektów,

•

zakup sprzętu i wyposażenia,

•

montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,

•

szkolenia i kursy doszkalające, również z zakresu ochrony środowiska i postaw
ekologicznych.

2) Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej
z podstawową działalnością rybacką.
•

budowa, remont lub modernizacja obiektów,

•

zakup sprzętu i wyposażenia.

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach
rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz
łagodzenia zmiany klimatu
POMOC FINANSOWA:

•

Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu

•

Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora
rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów
rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń
noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością
chronionych gatunków zwierząt

•

Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację
zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych

•

Ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie
ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo

•

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian
klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii,
w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii
BENEFICJENCI:

•

•

•

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej
WARUNKI POMOCY:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
a w przypadku gdy operacja
- jest w interesie zbiorowym, lub
- ma zbiorowego beneficjenta, lub
- projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu
lokalnym
- w wysokości do 85% tych kosztów
Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska…
PREFEROWANE OPERACJE:
1) Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej
•

zakup metalowych siatek na groble stawów rybnych

•

monitoring

•

przywrócenie stanu po znamionach klęski żywiołowej

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
POMOC FINANSOWA:
•

Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej
z działalnością rybacką

•

Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
BENEFICJENCI:

•

Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne
podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem
statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa
i akwakultury
WARUNKI POMOCY:

•

•

Zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
a w przypadku gdy operacja
- jest w interesie zbiorowym, lub
- ma zbiorowego beneficjenta, lub
- projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu
lokalnym
- w wysokości do 85% tych kosztów
Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa…
PREFEROWANE OPERACJE:

1) Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR
•

tworzenie miejsc wypoczynkowych, biwakowych, punktów widokowych i innej małej
architektury

•

budowa, remont lub przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej, m.in. ścieżki
rowerowe, szlaki turystyczne i kajakowe, place zabaw, siłowanie zewnętrzne, skateparki

•

utworzenie punków informacji turystycznej

•

zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów turystycznych
i rekreacyjnych

2) Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli
w rozwoju społeczności lokalnej.
•

działania szkoleniowe i edukacyjne.

3) Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym i międzynarodowym.
•

organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych,

•

działania promocyjne,

•

działania edukacyjne.

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli
w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami
rybołówstwa i działalnością morską
POMOC FINANSOWA:
•

Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu
zasobami rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami

BENEFICJENCI:
•

Podmioty prawa publicznego, instytuty badawcze, uczelnie,
oraz organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność
na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury
WARUNKI POMOCY:
•

•

Zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
a w przypadku gdy operacja
- jest w interesie zbiorowym, lub
- ma zbiorowego beneficjenta, lub
- projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu
lokalnym
- w wysokości do 85% tych kosztów
Pomoc na operacje przyznaje się do 300 000 zł na jednego beneficjenta
PREFEROWANE OPERACJE:

1) Optymalizacja produkcji rybackiej i badanie popytu.

•

badania naukowe.

Kwalifikowalność kosztów
Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
zalicza się koszty:
•

faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu
realizacji tej operacji lub jej części, w tym podatek od towarów i usług (VAT),
którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

•

związane z realizacją tej operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta
przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia
2015 r.

Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach
działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność ustala się
na podstawie:
•

umowy,

•

faktury, lub innego równoważnego dokumentu księgowego,

•

innych dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty przez beneficjenta.

Kwalifikowalność kosztów
Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
nie zalicza się kosztów:
•

zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;

•

nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;

•

nakładów rzeczowych;

•

pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy
wolontariuszy;

•

ogólnych realizacji tej operacji, w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat
za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę
dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów
wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię
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;

•

związanych z umową leasingu:
a) w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność
rzeczy będących przedmiotem leasingu,
b) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych,
w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

•

amortyzacji środków trwałych;

•

związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy;

•

poniesionych w związku z realizacją tej operacji poza obszarem LSR, z wyjątkiem
kosztów poniesionych na realizację operacji związanych ze wspieraniem uczenia się
osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianą przez takie
osoby doświadczeń i dobrych praktyk oraz operacji związanych z promowaniem,
zachowaniem lub upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego rybołówstwa
i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Wniosek o dofinansowanie
Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony
odręcznie, w sposób czytelny (np. pismem drukowanym) i trwały,
Przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z zasadami przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność, w szczególności z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze i aktami
prawnymi

We wniosku występują następujące rodzaje sekcji/pól:
•

[SEKCJA OBOWIĄZKOWA] – sekcja obowiązkowa do wypełnienia przez LGR/
/wnioskodawcę poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego
pola;

•

[SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] – sekcję należy wypełnić, jeżeli
dotyczy wnioskodawcy;

•
•

[SEKCJA WYPEŁNIONA NA STAŁE] – sekcja niepodlegająca modyfikacjom;
[POLE OBOWIĄZKOWE] – pole obowiązkowe do wypełnienia przez wnioskodawcę
poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego pola;

•

[POLE (A) OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY(Ą)] – pole do wypełnienia przez
wnioskodawcę poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego
pola;

•

[POLE WYPEŁNIONE NA STAŁE] – pole niepodlegające modyfikacjom;

•

[POLE(A) WYPEŁNIA PRACOWNIK UM] – pole(a) wypełniane przez pracownika
UM, po wpłynięciu wniosku do UM;

•

[POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK LGD] – pole wypełniane przez LGR, po wpływie
wniosku do LGR.

Załączniki do WoD
Biznes plan – uproszczony
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy
Opis operacji - cel i zakres
Źródła finansowania operacji
Analiza SWOT i uzasadnienie operacji
Plan działań marketingowych
Uproszczona analiza finansowa operacji

Formularze rozliczeniowe ZUS - w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą i w związku z realizacją operacji planują utworzenie / utrzymanie miejsc(a) pracy
Należy załączyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA (wraz z załącznikami ZUS RCA (RCX),
ZUS RSA, ZUS RZA) za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o dofinansowanie. Przedstawiane dokumenty, zarówno deklaracje ZUS DRA, jak i imienne
raporty miesięczne (ZUS RCA (RCX), ZUS RSA, ZUS RZA) powinny być podpisane przez
płatnika składek (wnioskodawcę) lub osobę upoważnioną. Dotyczy to również podmiotów
zobowiązanych do przekazywania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną.

Jeśli działalność była prowadzona w roku poprzedzającym złożenie wniosku krócej niż rok
– należy przedstawić deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA (wraz z załącznikami ZUS RCA
(RCX), ZUS RSA, ZUS RZA) za wszystkie miesiące od momentu rozpoczęcia działalności).
Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, ale niezatrudniający pracowników,
czyli opłacający składki wyłącznie za siebie lub za osoby współpracujące – zgodnie z zasadami
obowiązującymi w ZUS – jest zwolniony z comiesięcznego obowiązku składania deklaracji
DRA. W związku z powyższym osoby te zobowiązane są do załączenia do wniosku
o dofinansowanie ostatniej złożonej do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z oświadczeniem
wnioskodawcy, że od tego miesiąca stan nie uległ zmianie.
Dokumenty identyfikujące miejsce pracy wraz z uzasadnieniem jego utrzymania
- w przypadku gdy wnioskodawca w związku z realizacją operacji planuje utrzymanie
miejsc(a) pracy
Identyfikacja dotychczas istniejącego(ych) miejsc(a) pracy może być na podstawie takich
dokumentów jak, m.in.:
― umowy o pracę wraz z zakresem czynności,
― deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (wraz z ZUS RCA (RCX), ZUS RSA, ZUS RZA,
― lista(y) płac z wyszczególnieniem składników wynagrodzenia, kwot pobranych z tytułu
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych,
― inne dokumenty identyfikujące miejsce pracy i niewyszczególnione powyżej.

Załączniki do WoD
Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów
Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania
- np. oferty, wydruki z internetu
Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzonego
przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową w przypadku, gdy
wnioskodawca ubiega się o zaliczkę
Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone
Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści
w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany.
W złożonym pełnomocnictwie własnoręczność podpisów musi zostać potwierdzona przez
notariusza.
Inne pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje potwierdzające spełnienie
warunków przyznania pomocy - w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez
odrębne przepisy
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez pracownika LGR lub pracownika urzędu marszałkowskiego
albo samorządowej jednostki organizacyjnej lub podmiot, który wydał dokument
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego
w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Utworzenie miejsca pracy /utrzymanie miejsca pracy/
/podjęcie działalności gospodarczej
Przez utworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Jako utrzymanie miejsca pracy należy rozumieć dotychczas zatrudnioną osobę,
której miejsce pracy było zagrożone
i prawdopodobnie byłoby utracone
bez pomocy finansowej.

Podjęcie działalności gospodarczej
należy rozumieć jako podjęcie działalności gospodarczej w myśl ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2016 r. poz.1829, z późn. zm.).
Warunek utworzenia miejsca pracy uznaje się za spełniony, jeśli zatrudnienie:
–
bezpośrednio związane jest z realizowaną operacją,
–
w wymiarze czasu co najmniej 20 godzin tygodniowo,
–
umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony,
jednak nie krótszy niż 3 lata,
–
związane z wykonywaniem prac sezonowych na podstawie stosunku pracy, zawierane
na czas wykonania określonych czynności, jednak ponawiane co roku, co najmniej
przez 3 lata,
–
polega na świadczeniu pracy na rzecz beneficjenta przez członków rodziny pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym, pod warunkiem, że pomiędzy beneficjentem
a członkiem rodziny zostanie zawarta pisemna umowa,
–
ogółem zwiększy się łączna liczba zatrudnionych pracowników do dnia złożenia wniosku
o płatność w stosunku do liczby zatrudnienia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
Do zatrudnienia nie należy wliczać pracowników przebywających na urlopie:
- bezpłatnym,
- macierzyńskim,
- bezpłatnym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem,
- bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do pełnienia określonych funkcji z wyboru,
Do zatrudnienia nie należy wliczać:
- stażystów,
- osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
- osób skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy wydanego przez dyrektora
zakładu karnego

Utworzenie miejsca pracy /utrzymanie miejsca pracy/
/podjęcie działalności gospodarczej
1.

Wyliczenia utworzonych miejsc pracy dokonuje się wg poniższego wzoru:
Utworzone miejsca pracy (EPC)= Suma (Ai *Bi/C), gdzie:

Ai – osoba nowo zatrudniona po rozpoczęciu realizacji operacji (osoba nowo
zatrudniona” to osoba w dowolnej formie zależnego i wynagradzanego zatrudnienia,
które nie istniało na obszarze LGR przed rozpoczęciem realizacji operacji);
Bi – liczba jednostek czasu pracy, tj. liczba godzin lub dni faktycznie
przepracowanych przez nowo zatrudnioną osobę;
C – Współczynnik EPC, tj. krajowa referencyjna liczba dla pełnego wymiaru
czasu pracy.
2.

Wyliczenia utrzymanych miejsc pracy dokonuje się wg poniższego wzoru:
Utrzymane miejsca pracy (EPC) = Suma (Ai *Bi/C), gdzie:

Ai – osoba zatrudniona przed rozpoczęciem realizacji operacji (osoba w dowolnej
formie już istniejącego, zależnego i wynagradzanego zatrudnienia, na obszarze LGR, której
miejsce pracy jest zagrożone i prawdopodobnie byłoby utracone bez udziału środków z EFMR);
Bi – liczba jednostek czasu pracy, tj. liczba godzin lub dni faktycznie
przepracowanych przez powyższą osobę;
C – Współczynnik EPC, tj. krajowa referencyjna liczba dla pełnego wymiaru
czasu pracy.
3.

Liczba utworzonych przedsiębiorstw

Pojęcie utworzonego przedsiębiorstwa odnosi się do wszelkich rodzajów
przedsiębiorstw na obszarze LGD, mających znaczenie dla LSR, które zostaną utworzone
w wyniku realizacji operacji z udziałem środków z EFMR, w związku z podjęciem działalności
gospodarczej przez beneficjenta.

Zaliczka

•

Wysokość wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć wysokości kwoty dofinansowania
określonej w umowie o dofinansowanie.

•

Zaliczka może być wypłacona beneficjentowi jednorazowo albo w transzach.

•

Jednorazowa kwota wypłacanej zaliczki albo transzy zaliczki nie może przekroczyć
kwoty stanowiącej 30% kwoty dofinansowania określonej w umowie
o dofinansowanie, chyba że umowa o dofinansowanie przewiduje złożenie wniosku
o płatność w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta
tej zaliczki lub transzy zaliczki.

•

W przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku
transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz następuje na wniosek o wypłatę
zaliczki złożony przez beneficjenta po wydatkowaniu przez niego co najmniej
90% dotychczas otrzymanej kwoty zaliczki.

•

W celu udokumentowania wydatkowania zaliczki beneficjent przedstawia instytucji
pośredniczącej wykaz dokonanych wydatków, wraz z wyciągiem z rachunku.

•

Instytucja pośrednicząca wyraża zgodę na wypłatę drugiej i kolejnych transz zaliczki
w terminie 14 dni od dnia udokumentowania wydatkowania zaliczki, z tym że wyrażenia
takiej zgody nie uważa się za dokonanie rozliczenia wydatków udokumentowanych przez
beneficjenta

Cele priorytetu 4
Cele szczegółowe Cele ogólne
LSR
LSR
Przedsięwzięcia

Tabela zgodności celów i przedsięwzięd LSR z celami priorytetu 4

Cel ogólny 2
Wysoka jakośd życia w oparciu
o dobrostan społeczny i dziedzictwo kulturowe oraz atuty
środowiska naturalnego

Cel szczegółowy
3.2
Popularyzacja i promocja rybactwa
śródlądowego

Przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie 3.1.1
3.2.1
3.2.2
Aktywizacja sektora rybackiego w celu Wspieranie działao Optymalizacja
zwiększenia jego roli w rozwoju
informacyjnoprodukcji rybackiej
społeczności lokalnej
-promocyjnych
i badanie popytu
o zasięgu
lokalnym,
ponadregionalnym
i
międzynarodowym

Cel szczegółowy
3.1
Wzrost wiedzy na obszarze zależnym
od rybactwa i utrzymanie dialogu
społecznego

Cel ogólny 3
Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy i Wieprza –
– promocja, wymiana wiedzy i doświadczeo

Cele priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"
1
2
3
4
5
Podnoszenie wartości produktów,
Wspieranie różnicowania działalności Wspieranie i wykorzystywanie atutów Propagowanie dobrostanu społecznego Powierzenie społecznościom rybackim
tworzenie miejsc pracy, zachęcanie w ramach rybołówstwa przemysłowego środowiska na obszarach rybackich
i dziedzictwa kulturowego
ważniejszej roli w rozwoju lokalnym
młodych ludzi i propagowanie
i poza nim, wspieranie uczenia się
i obszarach akwakultury, w tym
na obszarach rybackich i obszarach
oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami
innowacji na wszystkich etapach
przez całe życie i tworzenie miejsc
operacje na rzecz łagodzenia zmiany
akwakultury, w tym dziedzictwa
rybołówstwa i działalnością morską
łaocucha dostaw produktów w sektorze
pracy na obszarach rybackich
klimatu
kulturowego rybołówstwa
rybołówstwa i akwakultury
i obszarach akwakultury
i akwakultury oraz morskiego
dziedzictwa kulturowego
Cel ogólny 1
Innowacyjna przedsiębiorczośd wykorzystująca wodny
potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza

Przedsięwzięcie
1.2.2
Podejmowanie i
rozwój
działalności
gospodarczej
niezwiązanej
z podstawową
działalnością
rybacką

Cel szczegółowy
Cel szczegółowy
Cel szczegółowy
Cel szczegółowy 2.1
1.2
1.1
2.2
Utrzymanie miejsc pracy dzięki
Tworzenie nowych
Wspieranie
Zwiększenie potencjału turystycznego
inwestycjom rozwojowym w sektorze miejsc pracy poza
i wykorzystanie
i rekreacyjnego na obszarze rybackim
rybackim
sektorem rybackim atutów środowiska
naturalnego
Przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie 2.1.1
1.1.1
2.2.1
Podejmowanie
Zabezpieczanie
Rozwój infrastruktury turystycznej
lub rozwój
i przywracanie
i rekreacyjnej na obszarze LGR
przedsiębiorczości stanu pierwotnego
na obszarze LGR produkcji rybackiej
Przedsięwzięcie
1.2.1
Rozwój
gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem
rybactwa

Pytania i odpowiedzi
•

Czy limit maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości
300 000 zł. dotyczy jednego wniosku (operacji) składanej przez danego
beneficjenta w ramach realizacji danego celu, czy jest to limit jaki
obowiązuje dengo wnioskodawcę w ramach całego okresu finansowania
(w ramach relacji jednego celu)? Czy jest to może limit, który dotyczy
jedynie operacji i np. jeden wnioskodawca (np. przedsiębiorstwo)
może złożyć w jednym naborze kilka wniosków, a każdy z nich na kwotę
wnioskowaną w wysokości 300 000 zł.?

•

Przepis zawarty w § 4 pkt 2 lit. c i § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań
wsparcie przygotowawcze i realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
w tym kosztów bieżących i aktywizacji, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej” w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435) zwanego dalej
„rozporządzeniem” stanowi, że pomoc finansowa będzie przyznawana do wysokości limitu, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Wymieniona kwota dotyczy jednego wnioskodawcy (podmiotu) w ramach celu
w czasie realizacji programu operacyjnego. Jeśli wnioskodawcy zostanie przyznana
kwota mniejsza, może on złożyć następny wniosek, ale nie może przekroczyć kwoty
wskazanej w przedmiotowych przepisach.

Pytania i odpowiedzi
•

Prosimy zdefiniować pojęcia „utrzymania miejsca pracy”.
Czy rybak – rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej
(ubezpieczony w KRUS) będzie mógł wykazać utrzymanie siebie jako
miejsca pracy albo członka swojej rodziny? Na podstawie jakich
dokumentów będzie prowadzona weryfikacja (w celu sprawdzenia
osiągnięcia wskaźników) utrzymania tego miejsca pracy? Na podstawie
jakich dokumentów będą rozliczane miejsca pracy etatowe? Czy jako
utrzymanie miejsc pracy można zaliczyć utrzymanie sezonowych miejsc
pracy zawieranych na podstawie umów cywilno-prawnych w sezonie
świątecznym? Czy praca na część etatu (np. ½) spełnia warunek
utrzymania utworzenia miejsca pracy ?

•

Wymóg utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy warunkujący
przyznanie pomocy finansowej w ramach celów uszczegółowionych w § 4 i § 5
rozporządzenia, dotyczy każdego miejsca pracy w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
które dzięki otrzymanemu wsparciu nadal będzie funkcjonowało.
Obecnie trwają prace w Komisji Europejskiej nad opracowaniem oficjalnej wersji
dotyczącej wskaźników. IZ poinformuje o wytycznych niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Pytania i odpowiedzi
•

W zapisach rozporządzenia widnieje informacja, iż kosztami
kwalifikowalnymi mogą być podniesione do 85% kosztów operacji,
w sytuacji gdy spełnia ona warunki określone w art. 95 ust. 3 rozp.
508/2014 („operacja spełnia wszystkie wymienione kryteria: jest
w interesie zbiorowym, ma zbiorowego beneficjenta; projekt ma
innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu
lokalnym”). Prosimy o doprecyzowanie warunków otrzymania
dofinansowania na poziomie 85%.

•

Rozporządzenie w § 6 pkt 2 lit. b, § 7 pkt 2 lit. b, § 8 pkt 2 lit. b w celu zwiększenia
intensywności pomocy z wysokości 50% do 85% kosztów kwalifikowalnych odsyła do przepisu
zawartego w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006,
(WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 508/2014”.

Przepis ten zawiera warunki uzyskania pomocy o większej intensywności, tj.:
- operacja jest w interesie zbiorowym,
- ma zbiorowego beneficjenta,
- projekt ma innowacyjne właściwości w stosownych przypadkach
na szczeblu lokalnym.
Jeśli chodzi o priorytet 4 „Zrównoważony rozwój obszarów rybackich i obszarów
akwakultury” ujęty w rozdziale III Tytułu V rozporządzenia 508/2014, operacja
powinna spełniać jedno z ww. kryteriów i zapewniać publiczny dostęp do jej
wyników, o czym mowa w punkcie b art. 95 ust. 3 rozporządzenia 508/2014.

Pytania i odpowiedzi
•

Prosimy o doprecyzowanie terminu „innowacyjności na szczeblu
lokalnym” wskazanym jako jeden z kryteriów.

•

Innowacyjność oznacza każdą zmianę, która coś ulepsza, daje nową jakość
lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę. Pomocą w zakwalifikowaniu projektów
jako innowacyjne będą również zapisy art. 26 i 47 rozporządzenia 508/2014.
Jednocześnie należy podkreślić, ze stosowane przez Lokalne Grupy Działania
pojęcie innowacyjności powinno być zgodne ze wskazanym, opisanym w LSR,
a następnie ocenionym w trakcie wyboru LGD.
Zapis z LSR:
Przez premiowaną innowacyjność w Strategii Rozwoju Lokalnego
LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” rozumie się wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w nowatorski sposób przy wykorzystaniu
mikroinstalacji oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu
poprawę efektywności energetycznej obiektów obszaru LGR w tym
produkcję produktów przyjaznych środowisku. Do działań
innowacyjnych należą również operację szkoleniowe i warsztaty
z zakresu ochrony środowiska i postaw ekologicznych.







LSR przewiduje realizację następujących operacji innowacyjnych:
Operacje związane z wykorzystaniem mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii,
Operacje zawierające nowoczesne i energooszczędne rozwiązania
techniczne i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacji i wpływ
na środowisko (np. wymiana oświetlenia na LED-owe, wymiana źródła
ciepła na mało emisyjne, wymiana maszyn na mniej energochłonne,
czy termomodernizacja obiektu),
Operacje związane z produkcją produktów przyjaznych środowisku
np. biodegradowalnych,
Operacje szkoleniowe i warsztaty z zakresu ochrony środowiska
i postaw ekologicznych.

Pytania i odpowiedzi
•

Czy kwalifikowalność podatku VAT, w sytuacji gdy beneficjent
nie ma możliwości jego zwrotu, będzie uwarunkowana złożeniem
oświadczenia beneficjenta czy też będzie musiał on przedstawić
indywidualną interpretację?

•

Zgodnie z art. 69 ust. 3 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) zwane dalej „rozporządzeniem
1303/2013”, podatek od wartości dodanej (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym,

z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.
Stosowne oświadczenie dotyczące podatku VAT zostanie wprowadzone jako
załącznik do wniosku o płatność.
•

Czy wymienione w rozporządzeniu „zapewnienie należytych
gwarancji technicznych” dla realizacji operacji obejmujące m.in.
pozwolenie budowlane lub zgłoszenie będzie weryfikowane na etapie
składania wniosków do RLGD czy może zostać uzupełnione przez
beneficjenta do momentu podpisania umowy o dofinansowanie?

•

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia pozwolenie budowlane albo zgłoszenie
należy składać na etapie dofinansowania w przypadku, operacji jeśli wymóg ten
wynika z przepisów prawa budowlanego, w celu stwierdzenia zapewnienia należytych
gwarancji technicznych operacji. Natomiast stwierdzenie zapewnienia należytych
gwarancji technicznych jest warunkiem przyznania pomocy finansowej, o czym
mowa w § 14 rozporządzenia.

Wszelkie informacje
zamieszczane są na stronie:

http://www.lgr-lubelskie.pl

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11, 21-100 Lubartów

tel.: 533 363 332, e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl
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