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OGŁOSZENIE O  

III NABORZE WNIOSKÓW  

NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD  

W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  

PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„ROZTOCZE” 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, realizującego 
Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez 
podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia 
wniosków.  

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: 

 

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami  

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:  

I: 

 Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty 

środowiskowe i turystyczne. 

Cel szczegółowy I.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i 

usuwanie jej skutków 

 

Przedsięwzięcie I.1.3. Przeciwdziałanie kłusownictwu, w szczególności poprzez 

tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury służącej temu celowi (zakres 

operacji wskazany w § 6 pkt 1 lit a rozporządzenia1)– limit dostępnych środków 

130 000,00 zł 

 

II: 

 Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty 

środowiskowe i turystyczne. 

Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR  

                                                           
1 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" (Dz. U. poz. 1435) – dalej jako „rozporządzenie”. 
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Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, 

zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres 

operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 

60 000,00 zł. 

III: 

 Cel ogólny III: Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej 

potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy 

i poprawy warunków życia. 

Cel szczegółowy III.1.: Wspieranie rozwoju potencjału ludzkiego w zakresie 

przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wymiany doświadczeń, 

podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, pozytywnie wpływających na 

lokalny rynek pracy.  

Przedsięwzięcie III.1.1. Wsparcie w zakresie uruchamiania lub rozwoju 

działalności gospodarczej (zakres operacji wskazany w § 5 pkt 1 lit a i b 

rozporządzenia) – limit dostępnych środków 225 000,00 zł. 

 

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: 

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny 
złożyć wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami, które będą 
następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna 
Grupa Działania „Roztocze” oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego, w 
podanym poniżej miejscu: 

 

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. 
Józefowska 1, 37-610 Narol,  

W okresie od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r., godz. 
15:30. 

 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia 
wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia 
Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, 
a nie data stempla pocztowego. 

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na 
formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1. 

 

III. Forma przyznania pomocy. 

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu części poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych: 

a) w wysokości do 50 % tych kosztów – przedsięwzięcie III.1.1, 
b) w wysokości do 85 % tych kosztów dla operacji określonych w 

przedsięwzięciu I.1.3, przedsięwzięciu I.2.1 w przypadku gdy będzie 
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zapewniony publiczny dostęp do jej wyników oraz spełnione jedno z 
poniższych kryteriów: 
- operacja jest w interesie zbiorowym, 
- ma zbiorowego beneficjenta, 
- projekt ma innowacyjne właściwości w stosownych przypadkach na 
szczeblu lokalnym. 

Pomoc finansowa na realizację operacji przyznawana jest do wysokości limitu, 

o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł 

na jednego wnioskodawcę, do limitu dostępnych środków na dany cel, 

określonego w ogłoszeniu o naborze. 

IV. Warunki przyznania pomocy. 

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II 
ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji: 

1) zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
wniosków;  

2) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju; 

3) która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami 
wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V 
ogłoszenia; 

 Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która: 

a) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników; 

b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”. 

Ponadto do warunków przyznania pomocy należy: 

1)  operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem 
współfinansowania tej operacji:  

a. 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,  

2) zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o 
dofinansowanie, 

3) spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1435.) 

Lokalna Grupa Działania zaznacza, że ciężar udowodnienia spełnienia warunków 
przyznania pomocy, poszczególnych kryteriów oceny operacji i wnioskowanej 
kwoty wsparcia obciąża wnioskodawcę. W razie wątpliwości dotyczących tych 
kwestii LGD może jednokrotnie wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień 
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lub dokumentów, na warunkach określonych w Procedurze dostępnej pod tym 
linkiem: 
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/Regulamin%20Rady%20Stowarzyszenia
%20RLGD_Roztocze%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf i w tym trybie 
przez wnioskodawcę, kwestie, których dotyczyły te wątpliwości będą traktowane 
przez LGD jako nieudowodnione przez wnioskodawcę. 

 

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, 
której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

 Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana 
ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji. 

 Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru: 

 

Przedsięwzięcie I.1.3: 

 

Lp

. 
Nazwa kryterium 

Opis kryterium – adekwatność 

do analizy SWOT 
Punkty 

Źródło weryfikacji 

spełnienia kryterium 

1. 

Operacja dotyczy 

przedsięwzięć 

związanych z 

renaturyzacją 

zeutrofizowanych 

zbiorników wodnych 

i terenów 

przyległych 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na wyeksploatowanie 

obiektów służących retencji wód 

oraz wykorzystaniu ich do celów 

innych niż produkcyjne. 

2 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie 

(dokumenty potwierdzające 

poziom  troficzny 

zbiorników). 

 2.  

Operacja dotyczy 

przedsięwzięć 

służących 

zachowaniu  

i zabezpieczeniu 

obszarów objętych 

szczególnymi 

formami ochrony 

przyrody 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na degradację środowiska 

naturalnego. 

1 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku o 

dofinansowanie (dokumenty 

poświadczające objęcie 

obszaru szczególną formą 

ochrony przyrody). 

 3 . 

Operacja dotyczy 

zabiegów 

związanych z 

usuwaniem szkód 

powstałych w 

wyniku zdarzeń 

noszących znamiona 

klęsk żywiołowych 

w wodach 

śródlądowych 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na brak ochrony 

producentów ryb w przypadku 

wystąpienia klęsk żywiołowych 

2 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie (wyniki 

ekspertyz/ konsultacji). 

4. 

Operacja dotyczy 

zabiegów 

związanych z 

usuwaniem szkód 

powstałych w 

wyniku działalności 

chronionych 

gatunków zwierząt 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na duży problem związany 

ze szkodami wyrządzanymi przez 

szkodniki rybackie 

2 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie (wyniki 

ekspertyz/ konsultacji). 

http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/Regulamin%20Rady%20Stowarzyszenia%20RLGD_Roztocze%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/Regulamin%20Rady%20Stowarzyszenia%20RLGD_Roztocze%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf
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5.   

Operacja dotyczy 

przedsięwzięć 

służących zwalczaniu 

kłusownictwa 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na kłusownictwo jako 

istotny problem dla  hodowców 

ryb 

2 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie 

(dokumenty np. policji, 

prokuratury, potwierdzające 

skalę zjawiska). 

6. Wysokość wkładu 

własnego 

Kryterium będzie preferować 

projekty w których poziom 

dofinansowania jest niższy od 

maksymalnego przewidzianego 

dla danego działania. 

 

2 – więcej niż 

10% powyżej 

wkładu 

minimalnego 

1 – wkład do 

10% powyżej 

wkładu 

minimalnego 

Wniosek o dofinansowanie. 

7. 

Innowacyjny 

charakter operacji 

 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na brak innowacyjnych 

rozwiązań w gospodarce. 

Kryterium będzie oceniane na 

podstawie opisu projektu oraz 

dokumentów potwierdzających 

innowacyjność projektu. 

Preferowane będą nie stosowane 

dotychczas na obszarze objętym 

LSR operacje mające charakter: 

• Innowacji 

technologicznych/techniczny

ch. Przyczyniają się do 

wspierania działalności o 

wysokiej wartości dodanej 

poprzez rozwój potencjału 

innowacyjnego, który pozwoli 

na osiąganie wysokich 

standardów jakości  

i zaspokojenia 

zapotrzebowania 

konsumentów na produkty 

rybołówstwa  

i akwakultury oraz wspierania 

działań promujących 

przejrzystość ekologicznych 

metod produkcji dla 

konsumentów; 

• Innowacji organizacyjnych. 

Przyczyniają się do zmian w 

sposobie funkcjonowania 

podmiotu wnioskującego, do 

zmian organizacji pracy, czy 

organizacji zarządzania. 

Innowacje organizacyjne 

związane będą z racjonalizacją 

organizacji lub dostosowaniem 

jej do zmieniających się 

przepisów prawa, czy 

wymogów ze strony klientów.  

• Innowacji procesowych. 

Przyczyniają się do 

wprowadzenia innowacji 

technicznych, dotyczyć będą 

4 - Projekty 

innowacyjne,  

w których 

zastosowano 

rozwiązania 

stosowane w 

kraju przez okres 

nie dłuższy niż 5 

lat. 

3 - Projekty 

wykazujące 

innowacyjność w 

skali sektora; 

2 - Projekty  

wskazujące 

innowacyjność na 

obszarze objętym 

LSR (dotychczas 

tu nie 

wykorzystywane)

; 

1 - Projekty 

wykazujące 

innowacyjność w 

skali podmiotu  

wnioskującego; 

. 

Wniosek o dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie – 

dokumenty potwierdzające 

typ i skalę innowacyjności 

wydane przez stosowne 

instytuty badawcze. 
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wprowadzenia zmian w 

procesie produkcji 

(innowacyjnych metod 

produkcji, w tym zarządzanie 

jakością, bezpieczeństwo 

żywności i certyfikacja 

procesów),  czy też procesie 

świadczenia usług.  

• Innowacji marketingowych. 

Przyczyniają się do rozwoju 

sfery sprzedaży  

i dystrybucji gotowych 

produktów rybołówstwa i 

hodowli ryb oraz innych usług. 

8. 

Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez 

pracowników RLGD 

i/ lub wziął udział w 

szkoleniu/ spotkaniu 

informacyjnym 

organizowanym 

przez RLGD 

W analizie SWOT wskazano na 

niską wiedzę osób odnośnie 

możliwości uzyskania wsparcia 

finansowego oraz na brak 

punktów informacyjnych, 

pomocy prawnej i technicznej. W 

związku z tym, działania RLGD 

ukierunkowane będą na dotarcie z 

informacją do jak najszerszej 

liczby osób zainteresowanych.  

Preferowane będą operację, w 

których Wnioskodawcy 

uczestniczyli w różnych formach 

wsparcia w celu efektywnego 

opracowania wniosku o 

przyznanie pomocy. 

3 – korzystanie z 

3 lub więcej form 

wsparcia 

2 – korzystanie z 

2 form wsparcia 

1 – korzystanie  z 

1 formy wsparcia 

0 – nie 

korzystanie z 

doradztwa 

Wniosek o przyznanie 

pomocy Załączniki do 

wniosku/ oświadczenie 

Wnioskodawcy, 

Dokumentacja RLGD 

 

9. Wnioskodawcą jest: 

Kryterium oceniane będzie  na 

podstawie dokumentów 

potwierdzających spełnienie 

przez wnioskodawcę warunków, 

wymienionych w  rozporządzeniu 

4 – podmiot 

rybacki 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą na 

obszarze RLGD 

3  –  podmiot 

rybacki nie 

prowadzący 

działalności 

gospodarczej na 

obszarze RLGD 

2 – organizacja 

pozarządowa 

1- osoba fizyczna 

0 –  inny podmiot 

prawny 

Wniosek o dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie – 

dokumenty potwierdzające 

że podmiot spełnia warunki 

podmiotu sektora 

rybackiego. 

Maksymalna liczba punktów 22   punkty 
 

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 3 punkty. 
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Przedsięwzięcie I.2.1: 

Lp. Nazwa kryterium 
Opis kryterium – adekwatność 

do analizy SWOT 
Punkty 

Źródło weryfikacji 

spełnienia kryterium 

 1. 

Operacja dotyczy 

tworzenia, rozwoju, 

wyposażenie 

infrastruktury 

turystycznej  

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na brak  dostatecznie 

rozwiniętej infrastruktury 

turystycznej odpowiedniej do 

potencjału i atrakcyjności obszaru, 

brak markowych produktów 

turystycznych  

2 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o 

dofinansowanie.  

2. 

Operacja dotyczy 

tworzenia, rozwoju, 

wyposażenie 

infrastruktury 

rekreacyjnej 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na brak ogólnodostępnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

2 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o 

dofinansowanie.  

3. 

Operacja dotyczy 

promowania, 

zachowania lub 

upowszechniania 

rybackiego 

dziedzictwa 

kulturowego 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na istniejące  bogate 

tradycje rybackie oraz 

zakorzenione tradycje ludowe, w 

tym tradycje kulinarne; 

2 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o 

dofinansowanie.  

4. 

Innowacyjny 

charakter operacji 

 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na brak innowacyjnych 

rozwiązań w gospodarce.  

Kryterium będzie oceniane na 

podstawie opisu projektu oraz 

dokumentów potwierdzających 

innowacyjność projektu. 

Preferowane będą nie stosowane 

dotychczas na obszarze objętym 

LSR operacje mające charakter: 

• Innowacji 

technologicznych/technicznych. 

Przyczyniają się do wspierania 

działalności o wysokiej wartości 

dodanej poprzez rozwój 

potencjału innowacyjnego, który 

pozwoli na osiąganie wysokich 

standardów jakości  

i zaspokojenia zapotrzebowania 

konsumentów na produkty 

rybołówstwa  

i akwakultury oraz wspierania 

działań promujących 

przejrzystość ekologicznych 

metod produkcji dla 

konsumentów; 

• Innowacji organizacyjnych. 

Przyczyniają się do zmian w 

sposobie funkcjonowania 

podmiotu wnioskującego, do 

zmian organizacji pracy, czy 

organizacji zarządzania. 

4 - Projekty 

innowacyjne,  

w których 

zastosowano 

rozwiązania 

stosowane w 

kraju przez okres 

nie dłuższy niż 5 

lat. 

3 - Projekty 

wykazujące 

innowacyjność w 

skali sektora; 

2 - Projekty  

wskazujące 

innowacyjność na 

obszarze objętym 

LSR(dotychczas 

tu nie 

wykorzystywane); 

1 - Projekty 

wykazujące 

innowacyjność w 

skali podmiotu  

wnioskującego; 

. 

Wniosek o 

dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie – 

dokumenty 

potwierdzające typ i skalę 

innowacyjności wydane 

przez stosowne instytuty 

badawcze. 
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Innowacje organizacyjne 

związane będą z racjonalizacją 

organizacji lub dostosowaniem 

jej do zmieniających się 

przepisów prawa, czy wymogów 

ze strony klientów.  

• Innowacji procesowych. 

Przyczyniają się do 

wprowadzenia innowacji 

technicznych, dotyczyć będą 

wprowadzenia zmian w procesie 

produkcji (innowacyjnych metod 

produkcji, w tym zarządzanie 

jakością, bezpieczeństwo 

żywności i certyfikacja 

procesów),  czy też procesie 

świadczenia usług.  

Innowacji marketingowych. 

Przyczyniają się do rozwoju sfery 

sprzedaży i dystrybucji gotowych 

produktów rybołówstwa i hodowli 

ryb oraz innych usług. 

5. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

doradztwa 

prowadzonego przez 

pracowników 

RLGD i/ lub wziął 

udział w szkoleniu/ 

spotkaniu 

informacyjnym 

organizowanym 

przez RLGD 

W analizie SWOT wskazano na 

niską wiedzę osób odnośnie 

możliwości uzyskania wsparcia 

finansowego oraz na brak punktów 

informacyjnych, pomocy prawnej i 

technicznej. W związku z tym, 

działania RLGD ukierunkowane 

będą na dotarcie z informacją do 

jak najszerszej liczby osób 

zainteresowanych.  Preferowane 

będą operację, w których 

Wnioskodawcy uczestniczyli w 

różnych formach wsparcia w celu 

efektywnego opracowania wniosku 

o przyznanie pomocy. 

3 – korzystanie z 

3 lub więcej form 

wsparcia 

2 – korzystanie z 

2 form wsparcia 

1 – korzystanie  z 

1 formy wsparcia 

0 – nie 

korzystanie z 

doradztwa 

Wniosek o przyznanie 

pomocy Załączniki do 

wniosku/ oświadczenie 

Wnioskodawcy, 

Dokumentacja RLGD 

6. Wnioskodawcą jest: 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na słabe wykorzystanie 

potencjału społecznego . Kryterium 

premiuje udział sektora 

społecznego w realizacji LSR  

3 – organizacja 

pozarządowa 

2- osoba fizyczna 

1-podmiot 

publiczny 

Wniosek o 

dofinansowanie 

  7.  

Wysokość wkładu 

własnego 

Kryterium będzie preferować 

projekty w których poziom 

dofinansowania jest niższy od 

maksymalnego przewidzianego dla 

danego działania. 

2 – więcej niż 

10% powyżej 

wkładu 

minimalnego 

1 – wkład do 10% 

powyżej wkładu 

minimalnego 

 

Wniosek o 

dofinansowanie. 

8. 
Wsparcie dla 

przedstawicieli 

grupy 

defaworyzowanej 

Operacja dotyczy wsparcia dla 

mieszkających na obszarze 

objętym LSR, osób grupy 

wiekowej 50+ pozostających poza 

rynkiem pracy oraz bezrobotnych, 

3 – tak 

 

0 – nie 

Wniosek o przyznanie 

pomocy Załączniki do 

wniosku/ oświadczenie 

Wnioskodawcy 
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w tym byłych pracowników 

sektora rybackiego  

Maksymalna liczba punktów  21 punktów  

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 3 punkty. 

 

 

 

Przedsięwzięcie III.1.1: 

Lp. Nazwa kryterium 
Opis kryterium – adekwatność 

do analizy SWOT 
Punkty 

Źródło weryfikacji 

spełnienia kryterium 

1. 

Liczba miejsc 

pracy utworzonych  

w ramach operacji  

i planowanych do 

utrzymania przez 

okres nie krótszy 

niż 2 lata – w 

przeliczeniu na 

pełne etaty  tj. 

pełny etat = 1 

miejsce pracy. 

Obszar działania RLGD 

charakteryzuje się niską 

aktywnością zawodową i  wysokim 

poziomem bezrobocia , stąd 

kryterium preferuje projekty 

tworzące nowe miejsca pracy. 

W analizie SWOT bezrobocie 

wymieniano jako jeden 

z ważniejszych czynników 

rozwojowych. 

 

  

9  - powyżej  2 

miejsc pracy  

6  – 2 miejsca 

pracy 

3   – 1 miejsce 

pracy  

 

Wniosek o 

dofinansowanie. 

2. 

Liczba miejsc 

pracy utrzymanych  

w ramach operacji  

i planowanych do 

utrzymania przez 

okres nie krótszy 

niż 2 lata – w 

przeliczeniu na 

pełne etaty  tj. 

pełny etat = 1 

miejsce pracy. 

Obszar działania RLGD 

charakteryzuje się niską 

aktywnością zawodową i wysokim 

poziomem bezrobocia , stąd 

kryterium preferuje projekty 

tworzące nowe miejsca pracy. 

W analizie SWOT bezrobocie 

wymieniano jako jeden 

z ważniejszych czynników 

rozwojowych. 

 

  

5  - powyżej  2 

miejsc pracy  

3  – 2 miejsca 

pracy 

1   – 1 miejsce 

pracy  

 

Wniosek o 

dofinansowanie. 

3. 

Operacja dotyczy 

wykorzystania 

wodnego 

potencjału obszaru 

objętego LSR 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę niedostateczną świadomość 

społeczną w kwestii możliwości i 

szans rozwoju własnego obszaru 

2 – tak  

0 – nie 

Wniosek o dofinansowanie 

4. 

Operacja dotyczy 

podejmowania lub 

rozwijania 

działalności 

gospodarczej  

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na niedostateczny poziom 

przedsiębiorczości 

3 – tak  

0 – nie 

Wniosek o 

dofinansowanie.. 
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5. 

Operacja dotyczy 

podnoszenia 

poziomu wiedzy i 

umiejętności osób z 

sektora rybackiego, 

wymiany 

doświadczeń i 

dobrych praktyk 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na brak transferu wiedzy i 

nowoczesnych technologii w 

rybactwie 

3 – tak  

0 – nie 

Wniosek o dofinansowanie 

6. 
Wysokość wkładu 

własnego 

Kryterium będzie preferować 

projekty w których poziom 

dofinansowania jest niższy od 

maksymalnego przewidzianego dla 

danego działania. 

2 – więcej niż 

10% powyżej 

wkładu 

minimalnego  

1 – wkład do 10% 

powyżej wkładu 

minimalnego 

Wniosek o 

dofinansowanie. 

7. 

Operacja dotyczy 

tworzenia miejsc 

pracy dla osób z 

grup 

defaworyzowanych 

pozostających bez 

zatrudnienia przez 

okres dłuższy niż 

12 miesięcy. 

Operacja dotyczy wsparcia dla 

mieszkających na obszarze 

objętym LSR, osób grupy 

wiekowej 50+ pozostających poza 

rynkiem pracy oraz bezrobotnych, 

w tym byłych pracowników 

sektora rybackiego. Wsparcie w 

postaci stworzenia miejsca pracy 

dla osób z tej grupy wpłynie na 

realną poprawę jakości życia tych 

osób. Kryterium uznaje się za 

spełnione jeżeli minimum 1 z osób 

przewidzianych do zatrudnienia 

należy do grupy defaworyzowanej 

i pozostaje bez zatrudnienia przez 

okres minimum 12 miesięcy. 

3 – tak 

0 – nie 

Wniosek o 

dofinansowanie, 

Oświadczenie / deklaracja 

wnioskodawcy 

   

8. 

Operacja dotyczy 

tworzenia miejsc 

pracy dla osób, 

które utraciły pracę 

w sektorze 

rybackim lub ich 

krewnych 

(powinowaty do 

pierwszego stopnia 

pokrewieństwa lub 

małżonek) 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na bardzo silną konkurencję 

na rynku – oraz zagrożenia 

związane z napływem taniej ryby z 

zagranicy oraz stały spadek 

opłacalności produkcji rolniczej 

szczególnie rybackiej co może 

skutkować utratą pracy w sektorze. 

 

3 – tak  

0 – nie 

Wniosek o 

dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku o 

dofinansowanie – 

dokumenty potwierdzające 

uzgodnienia pomiędzy 

pracodawcą i przyszłym 

pracownikiem 

 

9. 

Wnioskodawca 

korzystał z 

doradztwa 

prowadzonego 

przez pracowników 

RLGD i/ lub wziął 

udział w szkoleniu/ 

spotkaniu 

informacyjnym 

organizowanym 

przez RLGD 

W analizie SWOT wskazano na 

niską wiedzę osób odnośnie 

możliwości uzyskania wsparcia 

finansowego oraz na brak punktów 

informacyjnych, pomocy prawnej i 

technicznej. W związku z tym, 

działania RLGD ukierunkowane 

będą na dotarcie z informacją do 

jak najszerszej liczby osób 

zainteresowanych.  Preferowane 

będą operację, w których 

Wnioskodawcy uczestniczyli w 

różnych formach wsparcia w celu 

efektywnego opracowania wniosku 

o przyznanie pomocy. 

3 – korzystanie z 

3 lub więcej form 

wsparcia 

2 – korzystanie z 

2 form wsparcia 

1 – korzystanie  z 

1 formy wsparcia 

0 – nie 

korzystanie z 

doradztwa 

Wniosek o przyznanie 

pomocy Załączniki do 

wniosku/ oświadczenie 

Wnioskodawcy, 

Dokumentacja RLGD 
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10. 

Innowacyjny 

charakter operacji 

 

W analizie SWOT zwracano 

uwagę na brak innowacyjnych 

rozwiązań w produkcji rybackiej. 

Kryterium będzie oceniane na 

podstawie opisu projektu oraz 

dokumentów potwierdzających 

innowacyjność projektu. 

Preferowane będą nie stosowane 

dotychczas na obszarze objętym 

LSR operacje mające charakter: 

• Innowacji 

technologicznych/technicznych. 

Przyczyniają się do wspierania 

działalności o wysokiej wartości 

dodanej poprzez rozwój 

potencjału innowacyjnego, który 

pozwoli na osiąganie wysokich 

standardów jakości i 

zaspokojenia zapotrzebowania 

konsumentów na produkty 

rybołówstwa  

i akwakultury oraz wspierania 

działań promujących 

przejrzystość ekologicznych 

metod produkcji dla 

konsumentów; 

• Innowacji organizacyjnych. 

Przyczyniają się do zmian w 

sposobie funkcjonowania 

podmiotu wnioskującego, do 

zmian organizacji pracy, czy 

organizacji zarządzania. 

Innowacje organizacyjne 

związane będą z racjonalizacją 

organizacji lub dostosowaniem 

jej do zmieniających się 

przepisów prawa, czy wymogów 

ze strony klientów.  

• Innowacji procesowych. 

Przyczyniają się do 

wprowadzenia innowacji 

technicznych, dotyczyć będą 

wprowadzenia zmian w procesie 

produkcji (innowacyjnych metod 

produkcji, w tym zarządzanie 

jakością, bezpieczeństwo 

żywności i certyfikacja 

procesów),  czy też procesie 

świadczenia usług.  

Innowacji marketingowych. 

Przyczyniają się do rozwoju 

sfery sprzedaży i dystrybucji 

gotowych produktów 

rybołówstwa i hodowli ryb oraz 

innych usług. 

4 - Projekty 

innowacyjne,  

w których 

zastosowano 

rozwiązania 

stosowane w kraju 

przez okres nie 

dłuższy niż 5 lat.  

3 - Projekty 

wykazujące 

innowacyjność w 

skali sektora; 

2 - Projekty  

wskazujące 

innowacyjność na 

obszarze objętym 

LSR(dotychczas 

tu nie 

wykorzystywane);  

1 - Projekty 

wykazujące 

innowacyjność w 

skali podmiotu  

wnioskującego; 

. Wniosek o 

dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie – 

dokumenty potwierdzające 

typ i skalę innowacyjności 

wydane przez stosowne 

instytuty badawcze. 
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11. 
Wnioskodawcą 

jest: 

Kryterium oceniane będzie  na 

podstawie dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

wnioskodawcę warunków, 

wymienionych w  rozporządzeniu. 

4 – podmiot 

rybacki 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą na 

obszarze RLGD 

3  –  podmiot 

rybacki nie 

prowadzący 

działalności 

gospodarczej na 

obszarze RLGD 

3 – organizacja 

pozarządowa 

4- osoba fizyczna 

( w tym osoba 

fizyczna 

prowadząca 

działalność 

gospodarczą) 

0 –  inny podmiot 

prawny 

 

Maksymalna liczba punktów 41  punktów  

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 6 punktów. 

 

 

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie 
warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji. 

Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz 
uzasadnienie planowanych wydatków  pozostałe załączniki, które należy dołączyć do 
wniosku zostały wymienione w formularzu wniosku o przyznanie pomocy (pkt VII ppkt 
1 niniejszego ogłoszenia) 

  

 

VII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o 
przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o 
udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z 
punktu widzenia wnioskodawcy. 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji 
elektronicznej: 
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/wniosek-o-
dofinansowanie.xlsx, 
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2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej 
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/wniosek-o-
platnosc.xlsx, 

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji 
elektronicznej 
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/wzor-umowy-o-
dofinansowanie.docx 

4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest  
w wersji elektronicznej 
http://rlgdroztocze.org/images/Strategia/2017_10_31/Strategia_2017_10_3
1.pdf 

5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji 
elektronicznej http://www.rlgdroztocze.org/images/Nabory/Fiszka-RLGD-
Roztocze-za.-nr-4-do-Procedury-naborw-i-oceny-operacji.docx 

6) Regulamin Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 
„ROZTOCZE”  
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/Regulamin%20Rady%20Stowarzysz
enia%20RLGD_Roztocze%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf  

7) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/17-09-05-wod-
4.2-instrukcja.pdf 

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/17-09-05-wop-
instrukcja.pdf 

9) Biznes Plan uproszczony 
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/biznes_plan_upr
oszczony_2014-2020_dla_p4.doc 

 

 

 

 

 

Zarząd  

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  

       ROZTOCZE 

http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/wniosek-o-platnosc.xlsx
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/wniosek-o-platnosc.xlsx
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx
http://rlgdroztocze.org/images/Strategia/2017_10_31/Strategia_2017_10_31.pdf
http://rlgdroztocze.org/images/Strategia/2017_10_31/Strategia_2017_10_31.pdf
http://www.rlgdroztocze.org/images/Nabory/Fiszka-RLGD-Roztocze-za.-nr-4-do-Procedury-naborw-i-oceny-operacji.docx
http://www.rlgdroztocze.org/images/Nabory/Fiszka-RLGD-Roztocze-za.-nr-4-do-Procedury-naborw-i-oceny-operacji.docx
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/Regulamin%20Rady%20Stowarzyszenia%20RLGD_Roztocze%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/Regulamin%20Rady%20Stowarzyszenia%20RLGD_Roztocze%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/17-09-05-wod-4.2-instrukcja.pdf
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/17-09-05-wod-4.2-instrukcja.pdf
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/17-09-05-wop-instrukcja.pdf
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/17-09-05-wop-instrukcja.pdf
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4.doc
http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2017/III/dokumenty/biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4.doc

