
                          

            SPOTKANIE INFORMACYJNE 

DOTYCZĄCE ZASAD OCENIANIA  

I WYBORU OPERACJI PRZEZ RLGD 

(RYBACKĄ LOKALNĄ GRUPĘ 

DZIAŁANIA). 

   Biuro Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 



• Ważne dokumenty,  

• Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, 

• Zasady oceniania i  wyboru operacji przez RLGD, 



• 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” 

• LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016 – 2023 Stowarzyszenia  Lokalna 

Grupa Rybacka „7 Ryb”  (dostępna na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty); 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. poz. 378);  

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 

15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające 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;  
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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 m-cy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.; 

5. Spełnia warunki określone w rozporządzeniu dla tej operacji. 



Do kosztów kwalifikowalnych 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: 



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; 

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych; 

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość; 

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód. 



1. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na 

podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym 

operacji.  

2. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez 

wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie 

spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w 

okresie 3 lat, licząc od roku, w którym dokonano płatności końcowej.  

3. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca sporządza 

na formularzu, którego wzór opracowuje instytucja zarządzająca i 

udostępnia na administrowanej przez siebie stronie internetowej.  



Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji 

stwierdza się na podstawie:  

1)  pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego, jeżeli takie pozwolenie jest 

wymagane w związku z realizacją operacji;  

2)  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z 

wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie 

pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji. 



Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli 

założono przynajmniej 5-letni okres użytkowania obiektu 

budowlanego bezpośrednio związanego z wykonywaniem 

planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub 

użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia 

technicznego. 



Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego 

postępowania wynika z przepisów o ochronie środowiska.  



Cel ogólny nr 1:  
WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO 

OBSZARU 

Cel szczegółowy 1.1                                 
Zwiększenie konkurencyjności 

sektora rybackiego 

Przedsięwzięcie 1.1.1           
Modernizacja i innowacyjność 

w sektorze rybackim 

Przedsięwzięcie 1.1.2                              
Rozwój potencjału 

sprzedażowego sektora 
rybackiego 

Przedsięwzięcie 1.1.3                                             
Rozwój kompetencji pracowników 

sektora rybackiego   

Cel szczegółowy 1.2                                 
Różnicowanie  i rozwój działalności 

gospodarczej na obszarach 
rybackich 

Przedsięwzięcie 1.2.1                                      
Wykorzystanie potencjału w zakresie 
przetwórstwa lokalnych produktów 

Przedsięwzięcie 1.2.2                                      
Wsparcie aktywności gospodarczej 

generującej  
miejsca pracy 



Pomoc finansowa 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 celu, o którym mowa w § 2 pkt 1 tj. podnoszenie 

wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie 

innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa  

i akwakultury:  

1) obejmuje: 

a) 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, lub  

b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw,  

o którym mowa w lit. a;  



2) jest przyznawana:  

a) wnioskodawcy:  

• o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą o EFMR” –  

w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. a,  

• będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie 

nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. 

b,  

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,  

d) jeżeli operacja zakłada 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.  



Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 2 kryteria strategiczne 



Przedsięwzięcie 1.1.1 – 1.400.000,00 PLN: 

• II poł. 2017 – 600.000,00 

• I poł. 2019 –  800.000,00 



 

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 2 kryteria strategiczne 

 



Przedsięwzięcie 1.1.2 – 500.000,00 PLN: 

• II poł. 2017 – 200.000,00 

• I poł. 2019 – 300.000,00 



 

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 2 kryteria strategiczne  



Przedsięwzięcie 1.1.3 – 150.000,00 PLN: 

• I poł. 2017 – 50.000,00 

• I poł. 2019 – 50.000,00 

• I poł. 2020 – 40.000,00 

• II poł. 2021 – 10.000,00 

 





1. Kryteria zgodności - zgodnie z Regulaminem Rady muszą być bezwzględnie 

spełnione przez każdą operację wybraną do realizacji: 

• realizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR,  

• zgodność z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020,  

• realizacja co najmniej jednego celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR 

przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników;  

• podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do 

przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary.  

2. Kryteria podstawowe - stosowane we wszystkich naborach, takie same dla 

wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w LSR.  Wnioskodawca musi uzyskać 

co najmniej 2 punkty.  

3. Kryteria strategiczne - wyróżniające poszczególne przedsięwzięcia. Ich 

zastosowanie ma spowodować wybór operacji o szczególnym znaczeniu dla LSR.  











Pomoc finansowa 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 celu, o którym mowa w § 2 pkt 2 tj. 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 takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk;  



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,  

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,  

d) na operację, która zakłada 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.  



 

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 2 kryteria strategiczne  



Przedsięwzięcie 1.2.1 – 400.000,00 PLN: 

• II poł. 2017 – 400.000,00 

 



Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 2 kryteria strategiczne 



Przedsięwzięcie 1.2.2 – 4.700.000,00 PLN: 

• I poł. 2017 – 2.000.000,00  

• II poł. 2017 – 1.000.000,00 

• I poł. 2019 – 1.700.000,00 







Cel ogólny nr 2:                                                           
ZWIĘKSZANIE ZASOBÓW ORAZ WYRÓWNYWANIE POTENCJAŁÓW SPOŁECZNYCH 

Cel szczegółowy 2.1   
Poprawa dobrostanu społecznego i warunków 

życia mieszkańców 

Przedsięwzięcie 2.1.1 
Tworzenie przestrzeni do integracji i 
aktywizacji społeczności lokalnych 

Przedsięwzięcie 2.1.2                                 
Organizacja aktywnych form spędzania 

wolnego czasu oraz integracja 
społeczności lokalnych 

Cel szczegółowy 2.2   
Wykorzystanie potencjału dziedzictwa 

kulturowego terenu "7 Ryb" 

Przedsięwzięcie 2.2.1 
Rozwój infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

Przedsięwzięcie 2.2.2 
Promowanie dziedzictwa kulturowego i 

walorów środowiskowych 



Pomoc finansowa 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 celu, o którym mowa w § 2 pkt 4  

tj. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:  

1) obejmuje:  

a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub 

terytorialnie związanej z działalnością rybacką lub  

b) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego; 



2) jest przyznawana:  

a) 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.  



Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 3 kryteria strategiczne  



Przedsięwzięcie 2.1.1 – 2.200.000,00 PLN: 

• II poł. 2017 – 1.725.000,00 

• II poł. 2018 – 175.000,00 

• I poł. 2019 – 300.000,00 



 

Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 3 kryteria strategiczne  



Przedsięwzięcie 2.1.2 – 157.500,00 PLN: 

• I poł. 2017 – 23.000,00 

• I poł. 2018 – 27.000,00 

• II poł. 2019 – 30.000,00 

• II poł. 2020 – 26.100,00 

• I poł. 2021 – 26.400,00 

• I poł. 2022 – 13.500,00 

• II poł. 2022 – 11.500,00 

 

 

 

 







Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 3 kryteria strategiczne  



Przedsięwzięcie 2.2.1 – 652.500,00 PLN: 

• II poł. 2017 – 420.000,00 

• II poł. 2019 – 232.500,00  



Kryteria wyboru: zgodności, podstawowe, 3 kryteria strategiczne  



Przedsięwzięcie 2.2.2 – 440.000,00 PLN: 

• I poł. 2017 – 160.000,00  

• II poł. 2018 – 100.000,00 

• I poł. 2019 – 112.400,00 

• II poł. 2020 – 27.600,00 

• I poł. 2022 – 15.750,00 

• II poł. 2022 – 12.250,00 

• I poł. 2023 – 12.000,00 

 

 

 

 











Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

Strona internetowa: www.7ryb.pl 

E-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl 

Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24,  

62-100 Wągrowiec 

tel. 67 2547441, kom. 506 256 186 

Dziękujemy za uwagę 

mailto:stowarzyszenie7ryb@wp.pl

