Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie
realizująca Lokalną Strategię Rozwoju na terenie gmin:
Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn
Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
na operacje realizowane
w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
I.
1.

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

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nazwa wskaźnika produktu

Poprawa
jakości
funkcjonujących
gospodarstw
rybackich

1.1.1
Budowa
małej
infrastruktury na terenie
gospodarstw rybackich

Liczba gospodarstw rybackich
doposażonych w elementy małej
infrastruktury

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

Liczba zakupionych
urządzeń i pojazdów

Zrównoważone wykorzystanie zasobów obszaru RLGD na rzecz rozwoju gospodarczego

ogólny

Wspieranie
racjonalnej
gospodarki
zasobami
przyrodniczymi
jezior i rzek

Limit środków: 1 161 000,00 zł

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

maszyn,

Liczba utworzonych miejsc
pracy, w tym samozatrudnienie
oraz utrzymanych miejsc pracy

Liczba wdrożonych technologii
prowadzących do lepszego
gospodarowania
zasobami
wodnymi

Wspierania 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
Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

Zrównoważenie rynku
pracy, dostosowanie
kwalifikacji mieszkańców do
potrzeb zmieniającej się
struktury gospodarczej
obszaru i zwiększenie
zatrudnienia poprzez
tworzenie nowych miejsc
pracy

2.1.2 Tworzenie nowych
miejsc
pracy
lub
utrzymanie miejsc pracy
poprzez podejmowanie
działalności gospodarczej
lub rozwój już istniejącej
działalności.

Liczba utworzonych
miejsc pracy, w tym
samozatrudnienie oraz
utrzymanych miejsc
pracy

Ochrona środowiska
wodnego i dziedzictwa
przyrodniczego w celu
utrzymania jego
atrakcyjności.

3.1.5
Modernizacja
źródeł zasilania energii z
wykorzystaniem
ekologicznych
źródeł
energii.

Liczba obiektów
wykorzystujących
ekologiczne źródła
zasilania

Wspieranie i
wykorzystywanie atutów
środowiska, w tym
środowiska wodnego oraz
propagowanie dobrostanu
społecznego i dziedzictwa
kulturowego na obszarach
rybackich i akwakultury

3.2.2
Budowa,
rozbudowa,
modernizacja
plaży,
stanic
wodnych,
pomostów,
punktów
wodowania
jednostek
pływających

Liczba zbudowanych,
rozbudowanych i
zmodernizowanych
obiektów

3.2.4 Budowa, adaptacja
zbiorników wodnych w
celach komercyjnych i
turystycznych.

Liczba zbudowanych i
zaadoptowanych
zbiorników wodnych

Rozwój turystki bazującej
na zasobach przyrodniczych
i kulturowych regionu

Cel
ogólny
Wzrost aktywności
społeczno – gospodarczej
mieszkańców pojezierza
dobiegniewskiego

2.

Nazwa wskaźnika
produktu

Limit środków: 1 664 641,21 zł

3.

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

Cel szczegółowy

3. Rozwój turystki
bazującej na
zasobach
przyrodniczych i
kulturowych regionu

Ochrona środowiska
wodnego
i
dziedzictwa
przyrodniczego w celu
utrzymania
jego
atrakcyjności.

Limit środków: 160 791,42 zł

Przedsięwzięcie

Nazwa wskaźnika
produktu

3.1.4 Odtwarzanie i Liczba
remont
zbiorników zmodernizowanych
małej retencji
zbiorników
małej
retencji

4.

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

Rozwój turystki bazującej na zasobach przyrodniczych i kulturowych regionu

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nazwa wskaźnika produktu

3.1 Ochrona
środowiska
wodnego
i dziedzictwa
przyrodniczego w
celu utrzymania
jego atrakcyjności.

3.1.1 Organizacja obozów
Liczba zorganizowanych
edukacyjnych i wszelkich
obozów
akcji proekologicznych dla
dzieci i młodzieży związanych
z promowaniem rybactwa i
wędkarstwa.

3.2 Wspieranie
i wykorzystywanie
atutów
środowiska, w tym
środowiska
wodnego
oraz
propagowanie
dobrostanu
społecznego
i dziedzictwa
kulturowego
na obszarach
rybackich regionu
i akwakultury

3.2.3 Wyznaczanie,
odtwarzanie, budowa,
rozbudowa lub oznakowanie
szlaków turystycznych
(pieszych, rowerowych,
wodnych) wraz z
towarzyszącą im
infrastrukturą turystyczną.
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.
3.3.1 Inwestycje związane z
dostosowaniem obiektów
turystycznych do osób
niepełnosprawnych

3.3 Poprawa stanu
technicznego
atrakcji
turystycznych
i obiektów
dziedzictwa
kulturowego

Liczba kilometrów
wyznaczonych, odtworzonych,
zbudowanych, rozbudowanych
lub oznakowanych szlaków
turystycznych

Liczba nowoutworzonych Izb
Pamięci i Skansenów

Liczba obiektów turystycznych
dostosowanych do osób
niepełnosprawnych

Limit dostępnych środków: 1 367 639,40 zł

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

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

1 Zrównoważone
wykorzystanie
zasobów obszaru
RLGD na rzecz rozwoju
gospodarczego

5.

1.3 Rozwój
przedsiębiorczych
postaw wśród
mieszkańców, w
szczególności
wzrost
przedsiębiorczości
ludzi młodych

1.3.1 Organizacja szkoleń i
kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe, w
tym wspieranie działań
ułatwiających kształcenie się
osób z sektora rybackiego

Nazwa wskaźnika produktu
Liczba godzin
przeprowadzonych szkoleń

Rozwój turystki bazującej na zasobach przyrodniczych i
kulturowych regionu

3.1 Ochrona
środowiska
wodnego i
dziedzictwa
przyrodniczego w
celu utrzymania
jego atrakcyjności.

3.1.2 Zachowanie lub
odtwarzanie różnorodności
biologicznej.

Liczba przeprowadzonych
akcji proekologicznych

3.2 Wspieranie i
wykorzystywanie
atutów
środowiska, w tym
środowiska
wodnego oraz
propagowanie
dobrostanu
społecznego i
dziedzictwa
kulturowego na
obszarach
rybackich i
akwakultury

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

Liczba wydanych publikacji,
ulotek, założonych stron
internetowych lub map

Limit dostępnych środków: 304 136,06
II.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:
od 16 sierpnia 2018 roku do 30 sierpnia 2018 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w:
Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski
przyjmowane będą do godz. 13:30.
O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Wnioski nadesłane pocztą,
faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany we wskazanych
miejscach przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Wnioskodawcy.
Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie:
- papierowej (załączniki składane są w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
pracownika RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika
będącego radcą prawnym lub adwokatem) w liczbie 2 jednobrzmiących, ponumerowanych egzemplarzy
oraz w tożsamej z wersją papierową, formie elektronicznej (skany oryginalnych dokumentów) na płycie CD/DVD
(1 płyta).
Wniosek składany jest przez Wnioskodawcę osobiście, albo przez osobę do tego upoważnioną (na podstawie
pisemnego upoważnienia).

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Informacje dotyczące naboru można uzyskać:
- w Biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”;
- pod nr telefonu 95 762 99 27 lub 505 206 991;
- za pomocą poczty elektronicznej: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org
III.

Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest w formie zaliczki i/lub refundacji.
IV.

Warunki udzielenia wsparcia:

a) Wymogi formalne:
1. Wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie?
2. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu?
3. Wnioskodawca podał nazwę i adres, umożliwiające jego identyfikację?
4. Projekt jest realizowany na terenie obszaru RLGD?
5. Projekt jest zgodny z zakresem tematycznych wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
6. Projekt jest zgodny z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze ?
b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym:
Realizacja przez operację celu ogólnego i celu szczegółowego LSR wskazanego w ogłoszeniu o naborze,
co spowoduje podniesienie wartości wskaźnika produktu przypisanego do Przedsięwzięcia objętego naborem
o co najmniej jedną jednostkę miary,
Operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację,
dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój.
Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie operacja posiada zaplanowane do realizacji zadania w zestawieniu
rzeczowo- finansowym, które nie zostały zakończone.
c) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
Lokalne kryteria wyboru operacji (tabele)
V.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:


Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami wg wykazu zawartego we wniosku o dofinansowanie;



Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji, zgodnie z opisem
poszczególnych kryteriów zawartych w Załącznikach nr 4,5,6,7,8 do Regulaminu Rady Rybackiej Lokalnej
Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”;



Oświadczenie o zgodności wersji papierowych wniosku z jego wersją elektroniczną stanowiącą załącznik
do wniosku;



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;



Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych;



Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
dotyczące niezakończenia operacji.

Przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy zapoznać się w szczególności z Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 września 2016r. 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”.
Pomoc na operację jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych:
 w wysokości do 50% tych kosztów;

 natomiast dla operacji w zakresie tematycznym 3., 4., 5. w przypadku, gdy operacja spełnia jedno
z następujących kryteriów:
 jest w interesie zbiorowym,
 ma zbiorowego beneficjenta,
 projekt ma innowacyjne właściwości, w stosowanych przypadkach, na szczeblu lokalnym
w wysokości do 85% tych kosztów.

Limit środków na jednego wnioskodawcę nie więcej niż 300 000,00 zł.
7. Informacja o miejscu udostępniania dokumentacji konkursowej
Cała dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Pojezierze Dobiegniewskie” www.pojezierzedobiegniewskie.org w zakładce Strefa Wnioskodawcy oraz w wersji
papierowej w Biurze RLGD Pojezierze Dobiegniewskie przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie od poniedziałku
do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

