
SZKOLENIE/WARSZTAT NA TEMAT WARUNKÓW 
UDZIELANIA POMOCY, ZASAD APLIKOWANIA                              

O ŚRODKI ORAZ WYPEŁNIANIA WoD

w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty programem 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”, z wyłączeniem 
projektów grantowych

8 czerwca 2020 r.



Plan prezentacji
1. Ważne dokumenty.

2. Omówienie celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju oraz § 5, 6 i 7
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016
r. z późn. zmianami - w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 35/2020, 36/2020
i 37/2020

3. Kryteria zgodności operacji z LSR oraz z kryteriami wyboru operacji wraz z kartami
merytorycznymi.

4. Zapisy § 3, 11 i 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 września 2016 r. z późn. zmianami.

5. Procedura oceny wniosków.

6. Pomoc de minimis.

7. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców.

8. Warsztat praktycznego wypełniania wniosku o dofinansowanie i dokumentacji dodatkowej.



• LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016 – 2023 Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka
(dostępna na stronie www.ngr.pila.pl w zakładce PO RYBY 2014-2020/umowa o warunkach
i sposobie realizacji LSR/Zał. nr 1 LSR).

• Rozporządzenie 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 realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4.
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” oraz rozporządzenie zmieniające z 27 lipca 2018 r.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania
wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego.

• Kryteria wyboru operacji.

• Regulamin Organizacyjny Rady NGR.

• Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR.

Ważne dokumenty 

http://www.ngr.pila.pl/
https://ngr.pila.pl/files/2019/Nabory%2026-30/30%20Rozp.%20o%20zaliczkach_28.02.2019.pdf


CO II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej 
obszaru NGR

CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny 
potencjał obszaru

!!!   Termin naborów:  17 czerwca 2020 – 01 lipca 2020 r.

Nabór nr 36/2020

Przedsięwzięcie II 2.1. Aktywne gospodarczo tereny nad wodami 
obszaru NGR = 1.081.396,00 PLN

Cel B



Cel B: „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”:

1) obejmuje:
a. 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, lub

b. podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub

c. wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i
akwakultury oraz wymianę przez te osoby doświadczeń i dobrych praktyk;

Cel B



2) jest przyznawana:

a. wnioskodawcy o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR, z tym, że
w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a i c – spełniającemu
warunki określone w § 4 ust. 2 rozp. (sektor rybacki)

b. w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych
kosztów,

c. do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR,
jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym, że w
przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w § 4 ust. 2 rozp.
nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę (sektor rybacki),

d. jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego
miejsca pracy, lub podjęcie działalności gospodarczej lub podjęcie
działalności jako uprawniony do rybactwa i wynika to z celu realizowanej
operacji – w przypadku operacji o której mowa w pkt 1 lit. a i b,

Cel B



Wskaźniki z LSR

Cel B

PRZEDSIĘWZIĘCIE WSKAŹNIK PRODUKTU

JEDNOSTKA 

MIARY (do 

końca 2023)

WSKAŹNIK 

REZULTATU

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

(do końca 

2023)

P II.2.1 Aktywne 

gospodarczo tereny nad 

wodami obszaru NGR

Liczba nowo utworzonych lub 

zmodernizowanych obiektów 

noclegowych, gastronomicznych 

lub atrakcji turystycznych 

przystosowanych do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne

3 szt.

Liczba utworzonych lub 

utrzymanych miejsc pracy 

przez podmioty spoza 

sektora rybackiego (w tym 

samozatrudnienie)

10 szt.

Liczba kobiet zatrudnionych 

w wyniku realizacji operacji
7 szt.

3 szt.

Liczba podjętych lub po-szerzonych 

działalności gospodarczych 

świadczących usługi w zakresie 

turystyki wodnej i wędkarskiej

Liczba nowo utworzonych 

lub zmodernizowanych 

miejsc noclegowych 100 osobomiejsc

3 szt.
Liczba nowo utworzonych lub 

zmodernizowanych atrakcji 

turystycznych nad wodami

Liczba nowo utworzonych 

lub zmodernizowanych 

miejsc w punktach 

gastronomicznych 

umożliwiających 

spożywanie posiłku

200 osobomiejsc



Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią 
Rozwoju oraz z lokalnymi kryteriami wyboru 

operacji CEL B

- kryteria wyboru operacji i karty merytoryczne 



CO 1 Lokalnej Strategii Rozwoju
Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR

CS I 3 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska oraz 
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa na obszarze NGR

!!!   Termin naborów: 17 czerwca 2020 – 01 lipca 2020 r.

Nabór nr 35/2020

P I 3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi 
skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi = 

128.680,00 PLN

Cel C



Cel C: „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach
rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany
klimatu”:
1) obejmuje:

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

b) 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, lub

c) 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, lub

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

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

Cel C



2) jest przyznawana:

a. Wnioskodawcy o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o
EFMR,

b. w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości
do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja
spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia
nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów

c. do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1
ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na
jednego wnioskodawcę,

Cel C



Wskaźniki

Cel C

PRZEDSIĘWZIĘCIE WSKAŹNIK 
PRODUKTU

JEDNOSTKA 
MIARY

(do końca 
2023r.)

WSKAŹNIK 
REZULTATU

JEDNOSTKA 
MIARY

(do końca 
2023r.)

P I.3.1 Ochrona 

akwenów lub 

infrastruktury wodnej 

przed negatywnymi 

skutkami zjawisk 

atmosferycznych,

działalnością zwierząt 
i ludzi.

Liczba operacji

mających na 

celu ochronę 

akwenów lub 

infrastruktury 
wodnej.

10 szt. 

Liczba podmiotów,

które w wyniku 

realizacji operacji 

ograniczyły straty 

spowodowane 

negatywnymi 

skutkami zjawisk 

atmosferycznych, 

działalnością 
zwierząt i ludzi.

10 szt.
(2023 r.)



Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią 
Rozwoju oraz z lokalnymi kryteriami wyboru 

operacji CEL C

- kryteria wyboru operacji i karty merytoryczne 



CO II Lokalnej Strategii Rozwoju

Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej 
obszaru NGR

CS II.3 Poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do 
publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

!!!   Termin naborów: 17 czerwca 2020 – 01 lipca 2020 r.

Nabór nr 37/2020

P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej = 
300.000,00 PLN

Cel D



Cel D: „propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego
dziedzictwa kulturowego”:
obejmuje:

a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie
związanej z działalnością rybacką.

Cel D



2) jest przyznawana:
a. Pomoc finansowa jest przyznawana jednostkom samorządu

terytorialnego i jednostkom organizacyjnym podległym tym
jednostkom oraz organizacjom pozarządowym w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju
sektora rybołówstwa i akwakultury,

b. w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do
50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki
określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w
wysokości do 85% tych kosztów

c. do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o
EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego
wnioskodawcę,

Cel D



Wskaźniki

Cel D

PRZEDSIĘWZIĘCIE WSKAŹNIK 
PRODUKTU

JEDNOSTKA 
MIARY

(do końca 
2023r.)

WSKAŹNIK 
REZULTATU

JEDNOSTKA 
MIARY

(do końca 
2023r.)

P II.3.2 Tworzenie 
małej 

infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej

Liczba nowo 
utworzonych 

obiektów małej 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej

7 szt. 

Liczba osób 
korzystających z 

nowo utworzonej 
lub 

zmodernizowanej 
publicznej 

infrastruktury 
turystycznej lub 

rekreacyjnej

Średnio                     
7 700 osób 

rocznie 
(2023 r.)



Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią 
Rozwoju oraz z lokalnymi kryteriami wyboru 

operacji CEL D

- kryteria wyboru operacji i karty merytoryczne 



Warunki przyznania pomocy, § 3 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 6 września 2016 r.:

1. Operacja jest zgodna z LSR

2. Operacja została wybrana przez LGD

3. Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem
współfinansowania tej operacji:

• z 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 NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

4. Zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;

5. Spełnia warunki określone w rozporządzeniu dla tej operacji.



Zapisy § 11 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 6 września 2016 r.:
Do kosztów kwalifikowanych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
nr 508/2014, nie zalicza się kosztów:

1. Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;

2. Nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;

3. Nakładów rzeczowych;

4. Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy
wolontariuszy;

5. 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;



Zapisy § 11 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 6 września 2016 c.d.:

6. Związanych z umową leasingu;

a) W której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własności rzeczy będących
przedmiotem leasingu,

b) Odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również
podatku od towarów i usług (VAT);

7. amortyzacji środków trwałych;

8. Związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy



Zapisy § 14 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 6 września 2016 r. oraz z 
27.07.2018 r.:

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celów, o
których mowa w § 2 pkt 1-4, która polega na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i
remontu obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń
lub innego wyposażenia technicznego przyznaje się, jeżeli operacja:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych (brak utraty
płynności finansowej w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym
podpisano umowę o dofinansowanie, stwierdza się na podstawie
biznesplanu lub opisie operacji),

2) będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych
(pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowlane, pozwolenie
wodnoprawne),



Zapisy § 14 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 6 września 2016 r. oraz z 
27.07.2018 r.  cd:

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celów, o
których mowa w § 2 pkt 1-4, która polega na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i
remontu obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń
lub innego wyposażenia technicznego przyznaje się, jeżeli operacja:

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość (przynajmniej 5-letni okres
użytkowania obiektu budowlanego oraz 5-letni okres eksploatacji lub
użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego),

3) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów
wód (ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko planowanych operacji).



Procedura oceny wniosków:

• ocena wniosków przez Radę NGR, sporządzenie protokołów i 
dokumentacji – uchwały, listy operacji, pisma do 

wnioskodawców, przekazanie dokumentacji do UMWW                     
(60 dni od dnia zakończenia naboru), w tym:

• wezwanie do uzupełnienia WoD – Biuro NGR (5 dni),

• zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR oraz 
Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR



Artykuł 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z
dnia 18 grudnia 2013 r.

Pomoc de minimis

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie
jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat
podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo
członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową
w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR
w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana
na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.



Zasady konkurencyjnego wyboru 
wykonawców



Warsztat praktycznego wypełniania 
wniosku o dofinansowanie                                 
i dokumentacji dodatkowej



Informacje zawarte w prezentacji nie mają charakteru 
prawnego, są materiałem pomocniczym w zakresie 

aplikowania o środki w ramach priorytetu 4 

PO Rybactwo i Morze 2014-2020



Dziękujemy za uwagę
Nadnotecka Grupa Rybacka

ul. Dąbrowskiego 8 (VIII piętro, pokój 808),

64-920 Piła

Strona internetowa: www.ngr.pila.pl

E-mail: sekretariat@ngr.pila.pl

Tel. 67 351 08 55, 668028473 

http://www.ngr.pila.pl/
mailto:sekretariat@ngr.pila.pl

