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Piła, czerwiec 2013 

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEPROWADZONE W 2012 R. 

W 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka, zgodnie z harmonogramem konkursów, ogłosiła 4 nabory 

wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR.  Dotyczyły one wszystkich środków w 

ramach 4 osi PO RYBY 2007-2013.  

W styczniu 2012 r. rozstrzygnięty został nabór II, zrealizowany w okresie 02.11-31.12.2011, który 

dotyczył wykorzystania środków z dwulatki 2010-2011. 

Na początku 2012 r. odbył się również nabór III, ogłoszony w grudniu 2011 r., również dotyczący 

wykorzystania środków z dwulatki 2010-2011.  

Wszystkie nabory ogłoszone i zrealizowane zostały z zachowaniem właściwych terminów 

wskazanych w rozporządzeniu 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" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.) oraz z 

zachowaniem zasad ujętych w LSROR (w tym w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu NGR.) 

 

Razem w konkursach zrealizowanych w 2012 r. (nabory III-VII) wpłynęło 116 wniosków na łączną 

wartość dofinansowania w kwocie 25.625.963,51 zł. Szczegółowa analiza konkursów 

przeprowadzonych w 2012 r. przedstawiona została poniżej. 

 

Razem w konkursach rozstrzygniętych w 2012 r. (nabory II-VII) Komitet NGR: 

 

 120 operacji (wniosków) uznał za zgodne z LSROR (łączna wartość dofinansowania -  

26.419.111,88 zł), 

 12 operacji uznał za niezgodne z LSROR (łączna wartość dofinansowania - 1 387 850,10 zł)  

 120 operacji wybrał do dofinansowania, w tym: 

 72 operacje zmieściły się w limitach środków (łączna wartość dofinansowania -                        

 17 674 220,49 zł),                     

 48 operacji nie zmieściło się w limitach środków (łączna wartość dofinansowania -                     

 8 744 891,39). 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE II NABORU WNIOSKÓW 02.11-31.12.2011 

 

19 stycznia 2012 r. Komitet NGR dokonał oceny wniosków złożonych w II naborze wniosków, który 

odbył się w dniach od 2 listopada do 31 grudnia 2011 r. Konkurs dotyczył działań 4.1.1 - 

„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru działania NGR” oraz  4.1.4 – 

„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach NGR...”.  Łącznie na oba działania 

złożono 16 wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 2.180.998,47 zł. 
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NABÓR II 

02.11.2011 – 31.12.2011 

Ilość złożonych 
wniosków 

Wnioskowana 
wartość dotacji 

wszystkich 
złożonych wniosków  

Procentowe 
wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 
wybranych do 

dofinansowania przez 
NGR, przekazanych do 
dalszej oceny Urzędów 

Marszałkowskich 
(zgodnych z LSROR oraz 

mieszczących się w 
limicie) 

Wnioskowana 
wartość dotacji 

operacji wybranych 
do dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW  - 1.600.536,19 zł, w tym:  

 1.200.402,28 zł – sektor publiczny 

400.133,91 zł – sektor gospodarczy i społeczny 

Razem - 14 
Razem - 

1.968.015,47 zł 
 Razem - 123% Razem - 6 

Razem - 1.555.449,69 
zł 

3 – sektor 
publiczny 

1.133.625,11 zł – 
sektor publiczny 

94% – sektor 
publiczny 

3 – sektor publiczny 
1.133.625,11 zł - 
sektor publiczny 

11 - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

834.390,36zł – 
sektor społeczny  i 

gospodarczy  

209% - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

3 - sektor społeczny i 
gospodarczy 

421.824,58 - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4 – sektor publiczny oraz sektor gospodarczy i społeczny 

LIMIT ŚRODKÓW  - 533.512,06 zł, w tym: 

 320.107,09 zł – sektor publiczny 

213.404,97 zł - sektor gospodarczy i społeczny 

Razem – 2 Razem-212.983,00 zł Razem - 40% Razem - 2 Razem - 212.983,00 zł 

0 – sektor 
publiczny 

0 zł – sektor 
publiczny 

0– sektor 
publiczny 

0 – sektor publiczny 0 zł – sektor publiczny 

2- sektor społeczny 
i gospodarczy 

212.983,00 zł – 
sektor społeczny I 

gospodarczy 

99,8%- sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

2- sektor społeczny i 
gospodarczy 

212.983,00 zł – sektor 
społeczny I 

gospodarczy 
Analiza wniosków złożonych w ramach II naboru wniosków. 

W ramach działania 4.1.1 wnioski złożone przez podmioty sektora publicznego (2 wnioski gminne, 1 

wniosek MGOK w Wieleniu) wykorzystały limit środków przeznaczonych dla tego sektora w 94 %. 

Wszystkie wnioski z tego sektora uznane zostały przez Komitet NGR za zgodne z LSROR i wybrane 

do dofinansowania. 

Wartość wniosków złożonych przez podmioty z sektora społecznego i gospodarczego aż 2-krotnie 

przewyższyła kwotę dostępnego limitu. W wyniku oceny operacji przez Komitet NGR 2 wnioski 

zostały uznane za niezgodne z LSROR, natomiast spośród 9 operacji zgodnych z LSROR tylko 3 

zostały wybrane do dofinansowania. Dwa najlepiej ocenione wnioski zmieściły się w całości w 

dostępnym limicie, kolejny – 3-ci wniosek na liście tylko w części zmieścił się w limicie. Aby 

wniosek ten został wybrany do dofinansowania w pełnej kwocie, Komitet NGR podjął uchwałę o 

przesunięciu kwoty ok. 21 tys. zł z sektora publicznego (w którym pozostała wolna kwota środków) 

na sektor społeczny i gospodarczy. W celu przesunięcia kwoty między sektorami w działaniu 4.1.1, 

NGR wystąpiła do MRiRW z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie takiego działania. 
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W ramach środka  4.1.4 złożone zostały wnioski tylko przez podmioty należące do sektora 

społecznego i gospodarczego. Ich wartość prawie w 100 % wyczerpała dostępny limit dla tego 

sektora. 

III NABÓR WNIOSKÓW 13.02-12.04.2012 

W dniach od 13 lutego do 12 kwietnia 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła nabór 

wniosków dotyczący działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszaru działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej...”, 

4.1.3 – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług...” oraz 4.1.4 - „Ochrona 

środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...”. Razem w naborze złożono 21 wniosków na łączną 

wartość dofinansowania w kwocie 3.543.603,39 zł. 

Nabór III dotyczył wykorzystania środków z dwulatki 2010-2011 i ogłoszony został za zgodą MRiRW 

w grudniu 2011 r. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 

• działalność związana z zakwaterowaniem, w tym agroturystka – 8 wniosków, 

• działalność gastronomiczna, w tym związana z podnoszeniem wartości produktów rybactwa 

 – 1 wniosek, 

• turystyka wodna – 2 wnioski, 

• rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybackich – 5 wniosków, 

• utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – 1 wniosek, 

• budowa obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne – 1 wniosek, 

• promocja obszaru NGR – 3 wnioski. 

 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w III naborze odbyło się                                          

26 kwietnia 2012 r. 

 

NABÓR III 

13.02-12.04.2012 

Ilość złożonych 

wniosków 

Wnioskowana wartość 

dotacji wszystkich 

złożonych wniosków  

Procentowe 

wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 

wybranych do 

dofinansowania przez 

NGR, przekazanych 

do dalszej oceny 

Urzędów 

Marszałkowskich 

(zgodnych z LSROR 

oraz mieszczących się 

w limicie) 

Wnioskowana wartość 

dotacji operacji 

wybranych do 

dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  1.280.428,81 zł, w tym: 

960.321,72 zł - sektor publiczny 

320.107,09 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 5 Razem-1.168.134,40 zł Razem - 91 % Razem - 4  Razem-1.142.634,40 zł 
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1 - sektor publiczny 
960.000,00 zł - sektor 

publiczny 

100 % - sektor 

publiczny 
1 - sektor publiczny 

960.000,00 zł - sektor 

publiczny 

4 - sektor społeczny 

i gospodarczy 

208.134,40 zł - sektor 

społeczny i gospodarczy 

65 % - sektor 

społeczny i 

gospodarczy 

3 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

182.634,40 zł - sektor 

społeczny i gospodarczy 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 315.577,27 zł 

6 855.473,77 zł 271% 2 288.975,67 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.151.203,10 zł 

10 1.519.995,22 zł 132% 7 1.075.195,22 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4– sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  186.729,94 zł, w tym: 

112.037,91 zł - sektor publiczny 

74.692,03 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

brak wniosków 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach III naboru wniosków. 

W ramach działania  4.1.1 – sektor publiczny wniosek złożyła tylko jedna gmina – Szydłowo. 

Wniosek ten w zasadzie w pełni wykorzystał limit dostępny dla tego sektora. W wyniku oceny 

wniosku przez Komitet NGR został on uznany za zgodny z LSROR i wybrany do dofinansowania. 

W tym samym działaniu w naborze III wpłynęły tylko 4 wnioski wnioskodawców należących do 

sektora społecznego i gospodarczego, w tym 3 wnioski złożył ten sam podmiot (dotyczyły promocji 

obszaru NGR). Działanie to nie cieszyło się zatem większym zainteresowaniem wnioskodawców z 

tego sektora – wartość złożonych wniosków tylko w 65 % wykorzystała dostępny limit. Komitet NGR 

jeden wniosek uznał za niezgodny z LSROR, natomiast pozostałe wnioski wybrał do dofinansowania. 

W ramach działania 4.1.2 wartość złożonych wniosków o dofinansowanie była prawie 3 – krotnie 

wyższa niż limit dostępnych środków.  W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR, tylko 4 na 6 

złożonych wniosków uznane zostały za zgodne z LSROR, natomiast tylko 2 wnioski zmieściły się w 

limicie środków. 

W ramach działania 4.1.3 wartość wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie w 132 % 

wykorzystała dostępny limit. W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR, 1 z nich uznany został 

za niezgodny z LSROR. Spośród 9 pozostałych wniosków wybranych do dofinansowania tylko 7 

zmieściło się w limicie, natomiast 2 wnioski zajęły miejsca poza limitem na liście rankingowej 

wniosków.  

Działanie 4.1.4 nie cieszyło się żadnym zainteresowaniem, ani ze strony gmin, ani podmiotów 

należących do sektora społecznego i gospodarczego. W ramach tego działania nie wpłynęły żadne 

wnioski o dofinansowanie. 
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IV NABÓR WNIOSKÓW 26.03-24.05.2012 

W dniach od 26 marca do 24 maja 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła nabór 

wniosków dotyczący działania 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszaru działania NGR” – dla sektora publicznego oraz działania 4.1.4 - „Ochrona środowiska lub 

dziedzictwa przyrodniczego...”- dla sektora społecznego i gospodarczego. Razem w naborze złożono 7 

wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 2.664.493,81 zł. 

 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 

• budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe) – 2 wnioski złożone  

przez gminy z obszaru NGR, 

• budowa i remont obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, 

rekreacyjne (boisko, świetlice wiejskie) – 3 wnioski złożone przez gminy z obszaru NGR, 

• ochrona wód – 2 wnioski. 

 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w IV naborze odbyło się                                          

13 czerwca 2012 r. 

 

NABÓR IV 

26.03-24.05.2012 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wnioskowana wartość 

dotacji wszystkich 

złożonych wniosków  

Procentowe 

wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 

wybranych do 

dofinansowania przez 

NGR, przekazanych do 

dalszej oceny Urzędów 

Marszałkowskich 

(zgodnych z LSROR 

oraz mieszczących się w 

limicie) 

Wnioskowana 

wartość dotacji 

operacji wybranych 

do dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor publiczny 

LIMIT ŚRODKÓW -  3.000.000,00 zł 

5 2.510.891,13 zł 84% 5 2.510.891,13 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4 –  sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  200.000,00 zł 

2 153.602,68 zł 77% 2 153.602,68 zł 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach IV naboru wniosków. 

W ramach działania 4.1.1 – w sektorze publicznym wnioski złożyły cztery gminy, w tym jedna gmina 

złożyła 2 wnioski. Wartość złożonych wniosków tylko w 84 % wykorzystała limit środków dostępny 

dla tego sektora. W wyniku oceny operacji przez Komitet NGR wszystkie wnioski zostały uznane za 

zgodne z LSROR i wybrane do dofinansowania. 

W ramach działania 4.1.4 – sektor społeczny i gospodarczy wpłynęły tylko 2 wnioski o 

dofinansowanie. Ich wartość była o 23 % niższa od limitu dostępnych środków.  Komitet NGR oba 

wnioski uznał za zgodne z LSROR i wybrał je do dofinansowania. 
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V NABÓR WNIOSKÓW 06.04-04.06.2012 

W dniach od 6 kwietnia do 4 czerwca 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła nabór 

wniosków dotyczący działania 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej...” oraz działania 4.1.3 – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług...”. 

Razem w naborze złożono 12 wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 1.728.641,69 zł. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 

 

• restrukturyzacja działalności rybackiej – 3 wnioski, 

• rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybackich – 2 wnioski, 

• działalność związana z zakwaterowaniem, w tym agroturystka, pole biwakowe – 6 wniosków, 

• turystyka wodna – 1 wniosek, 

 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w V naborze odbyło się                                          

13 czerwca 2012 r. 

 

NABÓR V 

06.04-04.06.2012 

Ilość złożonych 

wniosków 

Wnioskowana 

wartość dotacji 

wszystkich 

złożonych 

wniosków  

Procentowe 

wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 

wybranych do 

dofinansowania przez 

NGR, przekazanych do 

dalszej oceny Urzędów 

Marszałkowskich 

(zgodnych z LSROR oraz 

mieszczących się w 

limicie) 

Wnioskowana 

wartość dotacji 

operacji 

wybranych do 

dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 2.427.480,00 zł 

5 810.320,00 zł 33% 5 810.320,00 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.000.000,00 zł 

7 918.321,69 zł 92% 7 918.321,69 zł 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach V naboru wniosków. 

Działanie 4.1.2 w naborze V nie cieszyło się większym zainteresowaniem wnioskodawców - wartość 

złożonych wniosków o dofinansowanie tylko w 33 % wykorzystała dostępny limit środków.                       

Komitet NGR wszystkie wnioski uznał za zgodne z LSROR oraz wybrał je do dofinansowania. 

Wnioskodawcy również nie wykazywali większego zainteresowania uzyskaniem dofinansowania w 

ramach działania 4.1.3. Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie tylko                  

w 92 % obejmowała dostępny limit środków. W związku z tym Komitet NGR wszystkie wnioski 

uznał za zgodne z LSROR i wybrał do dofinansowania.  
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VI NABÓR WNIOSKÓW 21.05-19.07.2012 

W dniach od 21 maja do 19 lipca 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła nabór wniosków 

dotyczący działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru 

działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej...”, 4.1.3 – 

„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług...” oraz 4.1.4 - „Ochrona środowiska lub 

dziedzictwa przyrodniczego...”. Razem w naborze złożono 37 wniosków na łączną wartość 

dofinansowania w kwocie 10.335.650,77 zł. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 

• utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – 3 wnioski, 

• budowa obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i 

 rekreacyjne – 2 wnioski, 

• utworzenie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży – 1 wniosek, 

• film edukacyjny wpisujący się w założenia programu „Mała ojczyzna” – 1 wniosek, 

• restrukturyzacja gospodarstwa rybackiego – 3 wnioski, 

• dom rybaka – 1 wniosek, 

• działalność związana z zakwaterowaniem, w tym agroturystka, pola biwakowe, namiotowe  – 

 14 wniosków, 

• działalność usługowa – mechanika samochodowa, naprawa sprzętu – 3 wnioski, 

• przetwórstwo i segregacja tworzyw sztucznych – 2 wnioski, 

• turystyka wodna – 1 wniosek, 

• działalność gastronomiczna – 1  

• wypoczynek i rekreacja – 2 wnioski, 

• usługi rehabilitacyjne – 1 wniosek, 

• ułatwienie dostępu do obiektu jako atrakcji turystycznej – 1 wniosek, 

• ochrona wód – 1 wniosek. 

 

 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w VI naborze odbyło się                                          

8 sierpnia 2012 r. 
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NABÓR VI 

21.05-19.07.2012 

Ilość złożonych 

wniosków 

Wnioskowana wartość 

dotacji wszystkich 

złożonych wniosków  

Procentowe 

wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 

wybranych do 

dofinansowania przez 

NGR, przekazanych 

do dalszej oceny 

Urzędów 

Marszałkowskich 

(zgodnych z LSROR 

oraz mieszczących się 

w limicie) 

Wnioskowana wartość 

dotacji operacji 

wybranych do 

dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  3.143.767,34 zł, w tym: 

2.565.282,67 zł - sektor publiczny 

578.484,67 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 8 Razem-2.907.197,53 zł Razem - 92% Razem - 6 Razem - 2.604.929,08 zł 

2 - sektor publiczny 
2.028.364,32 - sektor 

publiczny 

79% - sektor 

publiczny 
2 - sektor publiczny 

2.028.364,32 - sektor 

publiczny 

6 - sektor społeczny 

i gospodarczy 

878.833,21 zł - sektor 

społeczny i gospodarczy 

152% - sektor 

społeczny i 

gospodarczy 

4 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

576.564,76 zł - sektor 

publiczny 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.253.753,34 zł 

6 1.521.830,86 zł 121% 4 1.046.429,50 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.393.967,83 zł 

22 4.906.622,38 zł 352% 6 1.237.768,88 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4– sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  1.480.563,00 zł, w tym: 

1.200.000,00 zł - sektor publiczny 

280.563,00 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 1 Razem-1.000.000,00 zł Razem - 68% Razem - 1 Razem - 1.000.000,00 zł 

1 - sektor publiczny 
1.000.000,00 zł - sektor 

publiczny 
83% 1 - sektor publiczny 

1.000.000,00 zł - sektor 

publiczny 

0 - sektor społeczny 

i gospodarczy 

0 - sektor społeczny i 

gospodarczy 
0% 

0 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

0 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach VI naboru wniosków. 

W ramach działania 4.1.1 – sektor publiczny wnioski złożyły dwie gminy. Łączna wartość 

dofinansowania ich wniosków w 79 % wykorzystała limit środków dostępny dla tego sektora. W 

wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR oba wnioski zostały uznane za zgodne z LSROR i 

wybrane do dofinansowania. 

W tym samym działaniu w naborze VI wpłynęło tylko 6 wniosków wnioskodawców należących do 

sektora społecznego i gospodarczego. Wartość złożonych wniosków o 52 % przewyższała dostępny 
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limit. Komitet NGR 2 wnioski uznał za niezgodne z LSROR, natomiast pozostałe 4 wnioski uznane 

jako zgodne z LSROR wybrał do dofinansowania. 

W ramach działania 4.1.2 wartość złożonych wniosków o dofinansowanie była o 21 % wyższa niż 

limit dostępnych środków.  W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR tylko 4 na 6 wniosków 

zgodnych z LSROR wybrane zostały do dofinansowania. Pozostałe 2 wnioski nie zmieściły się w 

limicie dostępnych środków dla tego działania. 

Działanie 4.1.3 w naborze VI cieszyło się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Wartość 

wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie 3,5 – krotnie przewyższyła dostępny limit 

środków. W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR wszystkie wnioski uznane zostały za 

zgodne z LSROR. Tylko 6 najlepszych wniosków zmieściło się w limicie i zostało wybranych do 

dofinansowania. Pozostałe 16 wniosków zajęło miejsca poza limitem na liście rankingowej wniosków.  

W ramach działania 4.1.4 – sektor publiczny tylko jedna gmina (Gmina Wałcz) złożyła wniosek o 

dofinansowanie. Nie wykorzystała ona w pełni dostępnego limitu środków. Komitet NGR uznał 

operację za zgodną z LSROR i wybrał ją do dofinansowania. 

Działanie związane z ochroną środowiska w naborze VI nie cieszyło się żadnym zainteresowaniem ze 

strony podmiotów reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy. Nie złożono tu żadnych 

wniosków o dofinansowanie. 

VII NABÓR WNIOSKÓW 07.09-05.11.2012 

W dniach od 7 września maja do 5 listopada 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła 

nabór wniosków dotyczący działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszaru działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej...”, 4.1.3 – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług...” oraz 4.1.4 - 

„Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...”. Razem w naborze złożono 39 wniosków na 

łączną wartość dofinansowania w kwocie 7.353.573,85 zł. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 

• filmy, kalendarze, festyny promujące obszar NGR oraz popularyzujące tradycje rybackie 

 – 4 wnioski, 

• koło zainteresowań dla dzieci i młodzieży – 1 wniosek, 

• utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – 1 wniosek, 

• budowa obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i 

 rekreacyjne – 2 wnioski, 

• restrukturyzacja gospodarstwa rybackiego – 3 wnioski, 

• reorientacja działalności rybackiej – 2 wnioski, 

• działalność związana z zakwaterowaniem, w tym agroturystka, pola biwakowe, namiotowe  – 

 15 wniosków, 

• działalność usługowa – mechanika samochodowa – 1 wniosek, 

• przetwórstwo i segregacja tworzyw sztucznych – 2 wnioski, 

• działalność gastronomiczna – 1 wniosek, 

• turystyka wodna – 6 wniosków, 

• wypoczynek i rekreacja – 1 wniosek, 
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Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w VI naborze odbyło się                                         

21 listopada 2012 r. 

 

NABÓR VII 

07.09-05.11.2012 

Ilość złożonych 

wniosków 

Wnioskowana wartość 

dotacji wszystkich 

złożonych wniosków  

Procentowe 

wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 

wybranych do 

dofinansowania przez 

NGR, przekazanych 

do dalszej oceny 

Urzędów 

Marszałkowskich 

(zgodnych z LSROR 

oraz mieszczących się 

w limicie) 

Wnioskowana wartość 

dotacji operacji 

wybranych do 

dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  1.067.593,33 zł, w tym: 

489.108,87 zł - sektor publiczny 

578.484,46 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 8 Razem - 534.120,13 zł Razem - 50 % Razem - 4 Razem - 309.112,93 zł 

1 - sektor publiczny 
49.994,72 zł - sektor 

publiczny 

10 % - sektor 

publiczny 
1 - sektor publiczny 

49.994,72 zł - sektor 

publiczny 

7 - sektor społeczny 

i gospodarczy 

484.125,41 zł - sektor 

społeczny i gospodarczy 

84% - sektor 

społeczny i 

gospodarczy 

3 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

259.118,21 - sektor 

społeczny i gospodarczy 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.617.160,20 zł 

5 1.493.685,96 zł 92% 5 1.493.685,96 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.475.646,14 zł 

26 5.325.767,76 zł 361% 6 1.313.920,66 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4 –  sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  46.397,32 zł 

brak wniosków 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach VII naboru wniosków. 

W naborze VII działanie 4.1.1 nie cieszyło się większym zainteresowaniem wnioskodawców 

reprezentujących sektor publiczny – złożono tylko jeden wniosek o dofinansowanie (MGOK w 

Wieleniu). Wartość dofinansowania tej operacji tylko w 10 % wykorzystała limit środków dostępny 

dla tego sektora. Komitet NGR uznał ten wniosek za zgodny z LSROR i wybrał go do 

dofinansowania. 

W tym samym działaniu w naborze VII wpłynęło 7 wniosków wnioskodawców należących do sektora 

społecznego i gospodarczego. Wartość złożonych wniosków była o 16 % niższa od dostępnego limitu 

środków. Komitet NGR 3 wnioski uznał za niezgodne z LSROR, natomiast spośród pozostałych 4 

wniosków, uznanych jako zgodne z LSROR, tylko 3 wybrał do dofinansowania. 
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W ramach działania 4.1.2 wartość złożonych wniosków o dofinansowanie była o 8 % niższa od limitu 

dostępnych środków.  W wyniku oceny operacji przez Komitet NGR wszystkie wnioski zostały 

uznane za zgodne z LSROR i wybrane do dofinansowania.  

Działanie 4.1.3 cieszyło się największym, spośród wszystkich przeprowadzonych dotychczas 

konkursów na wybór operacji, zainteresowaniem wnioskodawców. Wszystkie złożone wnioski o 

dofinansowanie w 361 % wykorzystały dostępny limit środków. W wyniku oceny operacji przez 

Komitet NGR 2 wnioski uznane zostały za niezgodne z LSROR. Spośród pozostałych 24 operacji 

zgodnych z LSROR tylko 6 najlepszych wniosków zmieściło się w limicie i zostało wybranych do 

dofinansowania. Pozostałe 18 wniosków zajęło miejsca poza limitem na liście rankingowej wniosków. 

W wyniku kontroli MRiRW w dniach 18-19 grudnia br. zalecono ponowne rozpatrzenie przez 

Komitet NGR jednego wniosku, uznanego za niezgodny z LSROR na posiedzeniu w listopadzie br. 

Ponowne posiedzenie Komitetu NGR dotyczące oceny tego wniosku odbyło się 11 lutego 2013 r., w 

wyniku czego Komitet NGR uznał operację tą za zgodną z LSROR. 

Działanie związane z ochroną środowiska w naborze VII nie cieszyło się żadnym zainteresowaniem ze 

strony podmiotów reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy. Nie złożono tu żadnych 

wniosków o dofinansowanie. 

 

PRZYCZYNY NIEZGODNOŚCI OPERACJI Z LSROR. 

 

Komitet NGR na posiedzeniach tego organu w 2012 r. uznał 12 operacji za niezgodne z LSROR. 

Najczęstsze przyczyny niezgodności operacji z LSROR to: 

 

W kryterium 1.1 „Czy operacja jest realizowana na terenie działania NGR?”: 

• koło zainteresowań dla dzieci i młodzieży skierowane do osób spoza obszaru NGR. 

W kryterium 1.3 „Czy Operacja jest zgodna z rodzajami operacji możliwych do wsparcia, 

wymienionymi w „rozporządzeniu o warunkach” oraz LSROR?”: 

• tzw. „sztuczne dzielenie projektów”, 

• złożenie wniosku o dofinansowanie dotyczącego operacji o charakterze komercyjnym w 

ramach działania 4.1.1, gdzie operacje powinny mieć charakter niezarobkowy, 

• złożenie w ramach działania 4.1.1 wniosku o dofinansowanie mającego na celu podniesienie 

konkurencyjności samego podmiotu, będącego wnioskodawcą, a nie konkurencyjności i 

atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa (operacje o charakterze szerokiego i otwartego 

dostępu do efektów zrealizowanych operacji), 

• niespełnienie przez operację celu środka 4.1.2, jakim jest restrukturyzacja lub reorientacja 

działalności rybackiej. 

W kryterium 3.5 „Czy wniosek o dofinansowanie złożony został zgodnie z obowiązującym wzorem, 

wraz z niezbędnymi załącznikami, umożliwiającymi ocenę operacji przez Komitet oraz zawierającymi 

niezbędne informacje dotyczące źródeł szacowania kosztów?”: 
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• zbyt mało informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, w tym wymaganych 

załączników, pozwalających we właściwy sposób ocenić operację, 

• brak podstaw do szacowania kosztów (kosztorysów, ofert). 

W 2012 r. Urzędy Marszałkowskie podpisały z beneficjentami, których wnioski Komitet NGR wybrał 

do dofinansowania, 45 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 9 174 467,16 zł, z 

czego 16 umów dotyczyło naborów I i II, wykorzystujących środki z dwulatki 2010-2011.  

W 2012 r. trzech wnioskodawców zrezygnowało z realizacji zaplanowanych przez siebie 

przedsięwzięć, co miało miejsce na etapie weryfikacji ich wniosków przez Urzędy Marszałkowskie. 

Czterem potencjalnym beneficjentom instytucje te odmówiły przyznania pomocy finansowej. 

 

ZALECENIA POKONTROLNE 

 

W dniach 18-19 grudnia 2012 r. w biurze NGR przeprowadzona została kontrola Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca sprawdzenia poprawności realizacji przez Stowarzyszenie 

postanowień umowy ramowej z dnia 23 listopada 2010 r. o warunkach i sposobie realizacji 

lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich nr 24/1/MRiRW-LGR/2010. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli (dotyczącej m. in. naboru VII), w związku z pracą 

Komitetu NGR, czyli oceną wniosków o dofinansowanie, kontrolujący stwierdzili następujące 

nieprawidłowości i zalecili ich usunięcie: 

1. błędnie zsumowane punkty w karcie oceny wniosku jednego z członów Komitetu 

NGR, 

2. brak skorygowania punktacji w karcie oceny wniosku przez jednego z członów 

Komitetu NGR, zgodnie z uzasadnieniem dokonanym przez tego członka, dotyczącym 

błędnie przyznanych punktów, 

3. niewłaściwie przyznane punkty w karcie oceny wniosku przez jednego z członków 

Komitetu, 

4. niewłaściwe uznanie przez Komitet NGR jednej operacji za niezgodną z LSROR. 

W celu realizacji powyższych zleceń MRiRW, ponowne posiedzenie Komitetu NGR odbyło 

się 11 lutego 2013 r. Na spotkaniu tym członkowie Komitetu usunęli nieprawidłowości 

wskazane przez MRiRW. Ponadto ponownie oceniono wniosek, który, zdaniem MRiRW 

niewłaściwie został uznany przez Komitet jako niezgodny z LSROR oraz zaktualizowano 

listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach środka 4.1.2 „Restrukturyzacji i 

reorientacji działalności gospodarczej ...” oraz w ramach środka 4.1.3 „Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa ...”, uchwalonych na posiedzeniu Komitetu NGR w dniu 21 listopada 

2012 r.  
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POSIEDZENIA KOMITETU NGR W 2012 R. 

W 2012 r. odbyło się 5 posiedzeń Komitetu NGR: 

 

1. posiedzenie Komitetu NGR w dniu 19.01.2012 r. dotyczące II naboru wniosków o 

dofinansowanie, przeprowadzonego w okresie 02.11-31.12.2011 r. 

2. posiedzenie Komitetu NGR w dniu 26.04.2012 r. dotyczące III naboru wniosków o 

dofinansowanie, przeprowadzonego w okresie 13.02-12.04.2012 r. 

3. posiedzenie Komitetu NGR w dniu 13.06.2012 r. dotyczące IV naboru wniosków o 

dofinansowanie, przeprowadzonego w okresie 26.03-24.05.2012 r. oraz V naboru wniosków o 

dofinansowanie, przeprowadzonego w okresie 06.04-04.06.2012 r. 

4. posiedzenie Komitetu NGR w dniu 08.08.2012 r. dotyczące VI naboru wniosków o 

dofinansowanie, przeprowadzonego w okresie 21.05-19.07.2012 r. 

5. posiedzenie Komitetu NGR w dniu 21.11.2012 r. dotyczące VII naboru wniosków o 

dofinansowanie, przeprowadzonego w okresie 07.09-05.11.2012 r. 

 

W tym czasie Komitet NGR podjął 51 uchwał, z czego 46 związanych było z oceną wniosków o 

dofinansowanie. Pozostałe uchwały dotyczyły: wyboru nowego Przewodniczącego Komitetu NGR, 

zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu oraz zmian w załącznikach do 

ROK, ustalenia kryterium podziału środków w ramach projektów „miękkich” w działaniu 4.1.1 – 

„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru działania NGR” dla sektora 

społecznego i gospodarczego oraz przesunięcia środków pomiędzy projektami „miękkimi” a 

„twardymi” w działaniu 4.1.1 dla sektora społecznego i gospodarczego. 

Wszystkie posiedzenia Komitetu NGR odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu 

Organizacyjnego Komitetu NGR, tj.: 

 

1. terminy oraz miejsca posiedzeń Komitetu NGR każdorazowo były uzgadniane z Zarządem 

NGR, 

2. członkowie Komitetu NGR zapraszani byli z zachowaniem procedury ujętej w ROK 

(zaproszenie pisemne wysłane m.in. przesyłką listową 14 dni przed planowanym 

posiedzeniem Komitetu), 

3. członkowie Komitetu NGR mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją konkursową 

wnioskodawców za pośrednictwem aplikacji do elektronicznej oceny wniosków oraz w biurze 

NGR, 

4. nie było sytuacji, kiedy planowane posiedzenie Komitetu NGR nie odbyło się ze względu na 

brak kworum, co świadczy o wysokiej frekwencji członków Komitetu, 

5. w przypadku absencji członków Komitetu NGR na posiedzeniu tego organu, dostarczane były 

usprawiedliwienia nieobecności, 

6. wszyscy członkowie Komitetu NGR uczestniczący w posiedzeniach wypełniali deklaracje 

bezstronności i poufności, 

7. członkowie Komitetu NGR mający jakikolwiek związek z ocenianym wnioskiem wykluczali 

się z oceny operacji wypełniając kartę wyłączeń, 

8. każdorazowo z posiedzeń Komitetu NGR sporządzana była dokumentacja, zgodnie z 

zakresem ujętym w ROK, przekazywana jest po zakończeniu obrad członkom Komitetu oraz 

Zarządowi NGR, 
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9. ocena wniosków o dofinansowanie odbywała się za pośrednictwem aplikacji internetowej do 

oceny wniosków oraz bezpośrednio podczas posiedzeń Komitetu NGR, 

10. Komisja Skrutacyjna nie stwierdziła nigdy nieważności kart oddanych przez członków 

Komitetu NGR, 

11. wyniki konkursów podawane były do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej NGR oraz wysyłane do wnioskodawców z zachowaniem 21 – dniowego terminu 

wynikającego z zapisów ROK, 

12. dokumentacja z obrad Komitetu NGR (protokoły z posiedzeń, listy operacji) również 

podawane były do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej NGR, 

13. nie odbyły się żadne posiedzenia odwoławcze wniosków o dofinansowanie. 

 

 

Od posiedzenia Komitetu NGR w dniu 21.11.2012 r. dotyczące VII naboru wniosków o 

dofinansowanie, członkowie Komitetu dobrowolnie przyjęli zasadę dodatkowego uzasadniania ocen 

przez tych członków Komitetu NGR, których ocena punktowa odbiega od oceny przyznanej przez 

pozostałych członków Komitetu. 

 

Wszystkie posiedzenia Komitetu NGR odbywały się przy wysokiej frekwencji członków tego organu. 

Ponadto, dzięki zaangażowaniu pracowników biura NGR, odbywały się one zawsze szybko i sprawnie 

– nawet duża ilość złożonych wniosków nie wymagała konieczności zorganizowania kilkudniowych 

obrad Komitetu.  

 

Członkowie Komitetu dobrowolnie nie korzystali z przysługującego im zwrotu kosztów przejazdu, 

związanych z obradami Komitetu. 

 

Wynagrodzenia za przeprowadzone oceny wniosków o dofinansowanie wypłacane były zgodnie z 

Regulaminem wypłacania świadczeń członkom Komitetu NGR i wynosiły odpowiednio: 

 

Data 
posiedzenia 

Komitetu NGR 

Liczba wniosków 
podlegających 

ocenie 

Kwota 
wynagrodzenia 

brutto 

19.01.2012 16 280,00 zł 

26.04.2012 21 340,00 zł 

13.06.2012 19 280,00 zł 

08.08.2012 37 400,00 zł 

21.11.2012 39 400,00 zł 

 

SKŁAD KOMITETU NGR W 2012 R. 

 

Na pierwszym w 2012 r. posiedzeniu Komitetu NGR, które miało miejsce w dniu 19 stycznia 2012, w 

skład Komitetu wchodziło 16 członków.  

 

23 kwietnia 2012 r. do biura NGR wpłynęło pismo z dnia 20.04.2012 od Pana Ryszarda Kręcigłowy z 

prośbą o wyłączenie jego osoby ze składu Komitetu NGR. 
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W związku z powyższym na posiedzeniach Komitetu NGR w dniu 26 kwietnia 2012 r. oraz w dniu       

13 czerwca 2012 r. w skład Komitetu wchodziło 15 członków. 

 

W dniu 15 czerwca 2012 r. do biura NGR wpłynęło pismo Pana Ziemowita Pirtań z rezygnacją z 

pełnienia funkcji członka oraz Przewodniczącego Komitetu NGR z dniem 19 czerwca 2012 r.  

 

W dniu 19 czerwca 2012 r. podczas posiedzenia WZC ponownie uzupełniono skład Komitetu, w 

związku z rezygnacjami z pełnienia funkcji członków Komitetu przez Panów Andrzeja Koczmarę, 

Ryszarda Kręcigłowę oraz Ziemowita Pirtań. Na ich miejsce powołane zostały następujące osoby: 

Pani Ewa Oleś – Sokołowska oraz Panowie Stanisław Staszewski i Michał Mackiewicz. 

 

Na posiedzeniach Komitetu NGR w dniu 08 sierpnia 2012 r. oraz w dniu 21 listopada 2012 w skład 

Komitetu wchodziło już 17 członków. 

 

Na posiedzeniu w dniu 08 sierpnia 2012 r. Komitet NGR podjął uchwałę o wyborze Pana Wojciecha 

Jóźwiaka na nowego Przewodniczącego Komitetu NGR. 

Ostateczny skład Komitetu NGR na dzień 21 listopada 2012 r. przedstawiał się następująco: 

 

1. Przedstawiciel Gminy Wieleń (Hanna Forbrich) 

2. Przedstawiciel Gminy Drawsko (Anna Grzybowska) 

3. Przedstawiciel Gminy Człopa (Zdzisław Kmieć) 

4. Przedstawiciel Gminy Szydłowo (Dariusz Chrobak/Magdalena Krawczyk) 

5. Przedstawiciel Gminy Krzyż (Janusz Szczerbiak/Artur Oto) 

6. Roman Dubkiewicz 

7. Joanna Janicka 

8. Piotr Letki  

9. Adam Szarek 

10. Wojciech Rożek 

11. Karol Sanocki 

12. Czesław Rogosz (ON PZW) 

13. Stanisław Staszewski 

14. Michał Mackiewicz 

15. Ewa Oleś Sokołowska 

16. Wojciech Jóźwiak 

17. Tadeusz Obrocki 

 

 

 

………….………………………….. 

Wojciech Jóźwiak 

Przewodniczący Komitetu NGR 


