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Szanowny Beneficjencie

Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce niniejszy poradnik, dzięki 
któremu zdobędziesz podstawową wiedzę na temat aplikowania o 
środki z osi 4 PO RYBY. Mamy nadzieję, że okaże się on pomocny, 
a Twoje pomysły będą miały szansę na dofinansowanie ich realizacji. 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pracownicy biura 
Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie służą pomocą. 

Zapraszamy serdecznie i życzymy sukcesów w skutecznej realizacji 
zamierzonych przedsięwzięć.

                               Zarząd LGR PO
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Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie jest stowarzyszeniem 
w skład którego wchodzi 8 gmin położonych w Województwie Warmińsko-
Mazurskim na terenie południowej i wschodniej części powiatu 
olsztyńskiego oraz na terenie zachodniej części powiatu szczycieńskiego. 
Są to gminy: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, 
Purda, Stawiguda. 

Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, 
kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy. 
Obszar charakteryzuje się czystym środowiskiem, dużą ilością mało 
zanieczyszczonych lasów i jezior. 

W dniu 4 sierpnia 2011 roku Zarząd LGR PO podpisał umowę z 
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o warunkach i sposobie realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
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I. Podstawy prawne

Unii Europejskiej
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rybackiego
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1198/2006 w sprawie EFR.

Krajowe
1. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 

2009r. 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”. Dokumenty 
dostępne na stronie: www.minrol.gov.pl 

3. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dostępna na stronie 
www.lgrpo.pl
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II. Rodzaje operacji

Zasady przyznawania pomocy oraz specyfikacja operacji i wymogów jakie 
powinien spełniać wnioskujący zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku dostępne na stronie ministerstwa 
www.minrol.gov.pl pod zakładką – PO Ryby 2007–2013 i na stronie LGR 
Pojezierze Olsztyńskie www.lgrpo.pl.

Pomoc finansowa może być przyznana na realizację operacji polegających 
na:
4.1.a Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów   

zależnych od rybactwa.
4.1.b Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

4.1.c Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

4.1.d Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych 
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu 
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej.

Pomoc finansowa może być przyznana na realizację operacji, która:
1. Jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) 

Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie.
2. Będzie realizowana na obszarze gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju 

Obszarów Rybackich LGR Pojezierze Olsztyńskie.
3. Została wybrana przez LGR Pojezierze Olsztyńskie.
4. Spełnia warunki określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 października 

2009 r.

4.1.a Pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu 
konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa obejmuje:
1. Adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu 

do sieci Internet.
2. Poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, 

remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu 
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działalności związanej z tym transportem.
3. Rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu 

polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, 
ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów 
publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne 
lub ich wyposażeniu.

4. Remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

5. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
6. Budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, 

w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i 
punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi 
do miejsc objętych inwestycją.

7. Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

8. Tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na 
celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności 
związanych z tradycjami rybackimi, lub

9. Promocję obszaru objętego LSROR.

Pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności 
i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
1. W formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych – do 85%
2. Limit w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta – 2 000 000,00 zł
3. Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł

Beneficjenci operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i 
utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
1. Sektor gospodarczy
2. Sektor społeczny
3. Sektor publiczny

4.1.b Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji 
i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, 
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
obejmuje:
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1. Budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest 
prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów 
pochodzących z rozbiórki lub 

2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność 
gospodarcza, lub

3. Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność 
gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub

4. Remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności 
gospodarczej, lub

5. Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia 
mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia jest przyznawana 
wnioskodawcy jeżeli:
1. Prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR:
    a) jako uprawniony do rybactwa, z wyłączeniem organu administracji 

publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa 
śródlądowego, lub

 b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub 
hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o 
rybołówstwie, lub

      c) w zakresie:
 - przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub 

unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze 
rybactwa, lub

 - związanych z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, 
konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności 
połowowej, lub

2. jest armatorem statku rybackiego:
 a) o polskiej przynależności,
 b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została 

zawieszona albo cofnięta,
 c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, 

lub
3. Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach 

działania 1.1 lub 1.2 SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” 
i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub
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4. Będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił 
miejsce pracy w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty 
wymienione w pkt 1.

Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających 
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem:
1. W formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych – do 60%.
2. Limit w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta – 600 000,00 zł.
3. Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
Beneficjenci operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem:
1. Sektor gospodarczy.
2. Sektor społeczny.

4.1.c Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu 
wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obejmuje:
1. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa 

lub
2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
 a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli, lub
 b) naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub
 c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi, lub
 d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub
 e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalności powiązanej, lub
 f ) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, 

lub
 g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych 

lub
 h) opieki zdrowotnej, lub
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 i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub
 j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i 

domowego, lub
 k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów 
rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa:
1. W formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych – do 60%.
2. Limit w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta – 400 000,00 zł.
3. Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200 000,00 zł.
Beneficjenci operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, 
rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:
1. Sektor gospodarczy
2. Sektor społeczny
3. Sektor publiczny

4.1.d Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie 
środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, 
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub 
przemysłowej obejmuje:
1. Inwestycje melioracyjne związane z:
 a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych 

lub
 b) ochroną przeciwpowodziową, lub
 c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej 

retencji, lub
 d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub
 e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej z wyłączeniem inwestycji 

melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb lub innych 
organizmów wodnych, lub

2. Budowę, odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub
3. Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub 

innych organizmów wodnych, lub
4. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami 
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ochrony przyrody, w tym Natura 2000, lub
5. Renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, lub
6. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, lub
7. Remont lub odbudowę budynków lub budowli, wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności 
rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, 
lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności 
rybackiej, lub

8. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych 
w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu 
środowiska tych obszarów.

Operacje wymienione w punktach 1–6 mogą być realizowane niezależnie od 
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.
Operacje wymienione w pkt 7 i 8, czyli:
• remont lub odbudowa budynków lub budowli, wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności 
rybackiej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
działalności rybackiej

• zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych 
w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu 
środowiska

• tylko wtedy, jeśli został ogłoszony stan klęski żywiołowej.

Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska i 
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 
celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej lub przemysłowej:
1. W formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych – do 100%.
2. Limit w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta – 2 000 000,00 zł.
3. Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł.
Beneficjenci operacji polegającej na ochronie środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, 
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej:
1. Sektor gospodarczy.
2. Sektor społeczny.
3. Sektor publiczny.
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III. Wymagania dla projektów polegających na inwestycji

1. Przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych.
 Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez 

wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji projektu nie spowoduje 
utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od 
roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz 
przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności 
prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja.

2. Będzie realizowana z zapewnieniem należytej gwarancji technicznej.
 Zapewnienie należytej gwarancji technicznej operacji stwierdza się na 

podstawie:
 a. Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o których mowa w przepisach prawa 

budowlanego.
 b. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód, o którym 

mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w 
związku z realizacją operacji.

 Jeśli brak jest ww. pozwoleń lub zgłoszeń zapewnienie należytej gwarancji 
technicznej dokonuje się na podstawie studium wykonalności projektu.

3. Ma zapewnioną gospodarczą trwałość.
 Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość jeżeli złożono 

przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych 
obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem 
planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania 
narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenie technicznego, bezpośrednio 
związanych z planowaną inwestycją.

4. Nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów 
wód.

Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, które przeprowadza 
się zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko.
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IV. Wnioskodawcy

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia regulującego tryb i warunki przyznawania 
pomocy w ramach osi 4 – pomoc finansowa jest przyznawana wnioskodawcy, o 
którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego jeżeli 
spełni warunki podane w rozporządzeniu.
Rozporządzenie tylko w jednym przypadku zawęża katalog wnioskodawców.
Wyjątek:
operacje polegające na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej 
oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa – w tym przypadku pomoc przeznaczona jest tylko dla rybaków, 
rybackich użytkowników wód.
W pozostałych przypadkach pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który 
jest:
1. osobą fizyczną,
2. osobą prawną,
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną (ułomna osoba prawna),
4. podmiotem organizacyjnie wyodrębnionym na podstawie dokumentów 

statutowych lub założycielskich w strukturze jednostki, o której mowa w 
punktach 2 i 3.

Osoby fizyczne
1. człowiek od urodzenia do śmierci, dziecko poczęte, jeżeli urodzi się żywe 

niezależnie od wieku, zdolności do czynności prawnej (konieczność działania 
przez przedstawiciela ustawowego).

Osoby prawne:
1. Skarb Państwa i inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje 

osobowość prawną.
2. Fundacje, stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS, a nie tzw. stowarzyszenia 

zwykłe), spółki kapitałowe (z o.o. i SA), spółdzielnie, JST.
3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną („ułomne osoby prawne”).
4. Spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne 

(ale nie spółka cywilna!).
5. Wspólnota mieszkaniowa,
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6. Spółki kapitałowe w organizacji,
7. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.
8. Podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów 

statutowych lub założycielskich w strukturze osób prawnych lub „ułomnych 
osób prawnych”.

9. Muzea, instytucje kultury, szkoły, sołectwa które zostały wyodrębnione w 
strukturze organizacyjnej danej osoby prawnej (na przykład w strukturze 
JST).

10. Oddziały przedsiębiorcy niezależnie w jakiej formie prawnej on działa,
11. Lasy Państwowe, Nadleśnictwa, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych.

Przypisanie wnioskodawców do poszczególnych sektorów
sektor publiczny: w szczególności gminy, powiaty, uczelnie publiczne, 
jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury 
oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 
przedsiębiorców.

sektor społeczny: w szczególności osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju 
obszaru objętego LSROR, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje 
działające na obszarze objętym LSROR, w tym organizacje zrzeszające 
rybaków.

sektor gospodarczy: w szczególności przedsiębiorcy i osoby prowadzące 
działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego.
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V. Kwalifikowalność kosztów

Kwalifikowalne są koszty:
1. Faktycznie poniesione od dnia przyznania pomocy (w tym podatek VAT jeśli 

beneficjent nie może go w żaden sposób odzyskać).
2. Koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie 

wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały 

bezpośredni związek z realizacją operacji właściwie udokumentowane.

Koszty niekwalifikowalne
1. Koszty zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:
• zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat 

poprzedzających rok ich nabycia
• ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub 

innego sprzętu tego samego typu
• nie spełniają wymagań technicznych.
2. Koszty nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania 

nimi jeżeli:
• ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji
• ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w 

drodze wyceny nieruchomości
• podmiot zbywający w okresie 5 lat poprzedzających zbycie otrzymał pomoc 

na jej zakup ze środków publicznych
• ich wartość jest powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków.
3. Nakłady rzeczowe, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją operacji.
4. Amortyzacja środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego 

oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
5. Praca własna wykonywana przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i 

praca wolontariuszy.
6. Koszty ogólne (połączenia telefoniczne, opłaty za wodę, energię elektryczną i 

nośniki energii, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne beneficjenta i 
osób przez niego zatrudnionych):

• powyżej 10% wartości netto operacji
• nie posiadające bezpośredniego związku z realizacją operacji
• naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o 

dofinansowanie.
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VI. Cele i Wskaźniki LSROR

Wizja: 
Kraina zrównoważonego rozwoju gospodarki rybackiej i wędkarstwa oraz funkcji tury-

stycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

Misja: 
LGR Pojezierze Olsztyńskie jest rozwijającą się organizacją, której sprawne, przejrzyste i 

skuteczne działania wpływają na poprawę jakości życia na obszarze swego działania

Cele ogólne

1. Zrównoważone wyko-
rzystanie zasobów obszaru 
LGR Pojezierze Olsztyńskie

2. Rozwój turystyki na 
obszarze LGR Pojezierze 
Olsztyńskie

3. Aktywizacja społeczno-go-
spodarcza mieszkańców obszaru 
LGR Pojezierze Olsztyńskie

Cele szczegółowe

1.1. Rozwój infrastruktury 
związanej z obsługą gospo-
darczego wykorzystania 
jezior i turystyki.

2.1. Wzrost atrakcyjności 
oferty turystycznej

3.1. Wspieranie różnych form 
aktywności gospodarczej i inno-
wacyjnej mieszkańców, w tym 
głównie związanych z sektorem 
rybackim

1.2. Budowa zintegrowane-
go systemu ochrony zbior-
ników wodnych

2.2. Wydłużenie sezonu 
turystycznego

3.2. Tworzenie sieci współpra-
cy podmiotów gospodarczych 
(sektor rybacki, handlowy i 
gastronomiczny), organizacji 
pozarządowych i samorządów.

1.3. Wspieranie racjonalnej 
gospodarki zasobami przy-
rodniczymi jezior

2.3. Zwiększenie i moder-
nizacja infrastruktury oraz 
bazy turystycznej

3.3. Promocja i wspieranie ini-
cjatyw społecznych i edukacyj-
nych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszaru LGR Pojezierze 
Olsztyńskie.

2.4. Stworzenie warunków 
do uprawiania i rozwoju 
turystyki kwalifikowanej

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów

Środek 1 – Zadbaj o lokalne zasoby. 
Cele szczegółowe realizowane przez powyższy środek to:
1.2. Budowa zintegrowanego systemu ochrony zbiorników wodnych, 
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1.3. Wspieranie racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi jezior, 
3.3. Promocja i wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszaru LGR Pojezierze Olsztyńskie.

Podstawowym działaniem mieszkańców obszaru działania LGR powinna 
być dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze, w tym wodne, które powoli 
ulegają degradacji oraz antropopresji. Dotyczy to zarówno zachowania 
różnorodności biologicznej gatunków flory i fauny, w tym cennych ryb i 
organizmów wodnych, jak również zgodnego i racjonalnego korzystania 
z dziedzictwa przyrodniczego. Działania te będą miały charakter zarówno 
inwestycyjny, jak i edukacyjno-promocyjny. Istnieje konieczność zwrócenia 
uwagi mieszkańców na elementy ich otoczenia, których nie dostrzegają na co 
dzień, a które powinny być szanowane.

Rodzaje operacji które mogą być realizowane dla Środka 1 – Zadbaj o 
lokalne zasoby, związane powinny być głównie z działaniem w zakresie 
ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności, tj. inwestycje melioracyjne 
związane z rekultywacją zbiorników wodnych, małą retencją, odbudowy szlaków 
wodnych, zachowania różnorodności biologicznej, renowacji, zabezpieczenia i 
oznakowania kąpielisk, zabezpieczenia i oznakowania pomników przyrody.

Wpisują się tu również operacje polegające na wzmocnieniu 
konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa poprzez remonty i odbudowę małej infrastruktury turystycznej, 
społecznej, sportowej, adaptację i wyposażenie miejsc spotkań, organizowanie 
kół zainteresowań. Operacje promujące dbałość o przyrodę z możliwością 
jej racjonalnego wykorzystywania.

Środek 2 – Turystyka kwalifikowana.
Cele szczegółowe realizowane przez powyższy środek to:

1.1. Rozwój infrastruktury związanej z obsługą gospodarczego wykorzystania 
jezior i turystyki.
2.1. Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej,
2.2. Wydłużenie sezonu turystycznego,
2.3. Zwiększenie i modernizacja infrastruktury oraz bazy turystycznej,
2.4. Stworzenie warunków do uprawiania i rozwoju turystyki kwalifikowanej.
Bardzo ważnym elementem jest  turystyczne wykorzystanie obszaru 

LGR oraz próby wydłużenia sezonu. Wpisuje się to idealnie w 
reorientację zawodową sektora rybackiego pod kątem zarówno zmiany 
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gospodarowania na niektórych obiektach hodowlanych, jak również 
rozszerzenie oferty o przetwórstwo i dodatkowe atrakcje – noclegi, 
wspólne przygotowywanie potraw z ryb, spływy kajakami i łodziami 
rybackimi. Wszystko to wymaga dużych nakładów i modernizacji 
zarówno bazy przeznaczonej bezpośrednio dla turystów, jak również 
zadbania o otoczenie z korzyścią dla mieszkańców.

Działania w ramach tego środka muszą mieć na względzie dobro 
lokalnych zasobów aby nie nastąpiła zbyt duża presja na środowisko. 
Środek 2 – Turystyka kwalifikowana, to operacje skierowane do realizacji 
przez osoby przedsiębiorcze, chcące rozpocząć nową działalność lub 
dokonać reorientacji zawodowej. Duże zainteresowanie tego typu 
operacjami jest wśród branży sektora rybackiego. Do nich też skierowane 
są takie działania jak rozwój obszarów zależnych od rybactwa poprzez 
wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa, restrukturyzacji i reorientacji działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia. Mogą to być również 
operacje polegające na udziałach w kursach i szkoleniach mających 
na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, podejmowanie i rozwój 
działalności gospodarczej m.in. sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej, 
co wpisuje się w rozwój turystyki kwalifikowanej.

Środek 3 – Człowiek kluczem do rozwoju.
Cele szczegółowe realizowane przez powyższy środek to:

3.1. Wspieranie różnych form aktywności gospodarczej i innowacyjnej 
mieszkańców, w tym głównie związanych z sektorem rybackim,
3.2. Tworzenie sieci współpracy podmiotów gospodarczych (sektor rybacki, 
handlowy i gastronomiczny), organizacji pozarządowych i samorządów.,
3.3. Promocja i wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszaru LGR Pojezierze Olsztyńskie.

Należy zadbać o mieszkańców obszaru LGR i pomóc w ich 
aktywizowaniu. Wszystko to będzie możliwe dzięki zaangażowaniu 
trzech sektorów, które już teraz wykazały chęć współpracy i posiadają w 
swoim gronie liderów, którzy pierwsi zainicjują nowe oraz innowacyjne 
działania. Potrzebuje to wsparcia nie tylko finansowego ale w znacznej 
mierze akceptacji i przekonania lokalnych społeczności. Operacje w 
ramach tego środka powinny być nastawione na człowieka – mieszkańca 
obszaru LGR. Wspierane będą wszelkie operacje związane z odtworzeniem 
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i zachowaniem głęboko zakorzenionej w społeczności lokalnej tradycji 
rybackiej. Przyczynią się one nie tylko do efektywnej promocji obszaru 
ale wpłyną również na poprawę poziomu życia społeczności lokalnej. 
Podejmowane działania powinny koncentrować się przede wszystkim na 
utrzymaniu i tworzeniu miejsc pracy na obszarach zależnych od rybactwa 
oraz tworzeniu warunków sprzyjających rozpoczynaniu i rozwijaniu 
działalności gospodarczej nie związanej z rybactwem. Założenia te zostaną 
osiągnięte m.in. poprzez doradztwo i szkolenia oraz wspieranie działań 
służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych szczególnie wśród 
rybaków. Wspierane będą także działania tworzące sieci współpracy 
podmiotów rożnych sektorów obszaru, koncentrujących się wokół 
działalności związanej z rybołówstwem śródlądowym, chowem i hodowlą 
oraz przetwórstwem ryb, a także sektorem turystycznym (handlowym, 
usługowym i gastronomicznym), stanowiącym rynek zbytu dla ryb i 
przetworów rybnych.  Z jednej strony to możliwości uzyskania wsparcia na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale z drugiej możliwość kształcenia 
się, organizowanie kół zainteresowań, tworzenie muzeów i izb pamięci, 
prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów.

Zadaniem beneficjenta chcącego skorzystać ze wsparcia PO Ryby Oś 4 jest 
tak zdefiniować swój pomysł aby wpisywał się on w cele zawarte w Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
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VII. Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania 
LSROR dla LGR Pojezierze Olsztyńskie, które będą 
stosowane przez Komitet podczas oceny wniosków

Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie działa na 
podstawie zasad określonych w Statucie Lokalnej Grupy Rybackiej 
Pojezierze Olsztyńskie oraz na podstawie zasad ujętych w Regulaminie 
Organizacyjnym Komitetu, co zapewnia demokratyczność oraz jawność 
podejmowania decyzji.

Zgodnie ze Statutem Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie, 
Komitet jest organem Stowarzyszenia do którego wyłącznej kompetencji należy 
wybór projektów, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 
lokalną grupę rybacką lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.
Ocena składa się z dwóch części:
1. Oceny zgodności operacji z LSROR
2. Oceny operacji według kryteriów wyboru

Warunkiem przejścia do oceny operacji według kryteriów wyboru jest uzyskanie 
przez operację pozytywnej oceny za zgodność z LSROR.
Ze względu na zróżnicowany charakter operacji, które będą rozpatrywane i 
oceniane przez Komitet, w procedurze będą stosowane odmienne zestawy 
kryteriów dla różnych zakresów operacji.

Kryteria wyboru operacji: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Kryteria zgodności operacji z LSROR T/N

1. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach 
konkursu

2. Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR

3. Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania 
(%)

Nr Lokalna kryteria wyboru Waga kryterium
Przy-
znane 

punkty

1
Wnioskodawcą projektu jest 
podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 
1 rozporządzenia

18 pkt. – tak 
0 pkt. – nie

min.0
max 18
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2

Doświadczenie beneficjenta w 
realizacji projektów finansowanych 
ze środków zewnętrznych 
(krajowych i zagranicznych) w 
ostatnich 2 latach

1 pkt. – 0–2 projekty
3 pkt. – 3–5 projekty
6 pkt. – więcej niż 5 projektów

min.0
max 6

3 Wkład własny beneficjenta
0 pkt. – wkład własny nie większy 
niż 15% kosztów kwalifikowalnych,
3 pkt. – wkład własny większy niż 
15% kosztów kwalifikowalnych,

min.0
max 3

4 Wielkość wsparcia o jakie zwraca się 
wnioskodawca

0 pkt.  –powyżej 510 000,00 PLN,
3 pkt. – od 410 000,001 PLN do 
510 000,00 PLN,
6 pkt. – do 410 000,00 PLN.

min.0
max 6

5 Powstawanie nowych źródeł 
dochodu

1 pkt. – projekt wspiera rozwój już 
istniejącej działalności
4 pkt. – projekt wspiera powstanie 
całkiem nowej działalności

min.1
max 4

6 Projekt zakłada stworzenie nowych 
miejsc pracy

3 pkt. – 1 miejsce pracy
5 pkt. – 2 miejsca pracy 
7 pkt. – 3 i więcej miejsc pracy 

min. 3
max 7

7

Projekt przyczyni się do utrzymania 
istniejących lub tworzenia nowych 
miejsc pracy w sektorze rybackim 
lub przyczynia się do tworzenia 
nowych miejsc pracy poza sektorem 
rybactwa dla osób zatrudnionych do 
tej pory w tym sektorze

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

8
Projekt zakłada stosowanie 
rozwiązań służących ochronie 
środowiska

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

9 Projekt zakłada stosowanie 
rozwiązań innowacyjnych w skali:

2 pkt. – wnioskodawcy
4 pkt. – regionu
6 pkt. – kraju 

min.2
max 6

10
Projekt zakłada wykorzystanie lub 
pielęgnowanie tradycji rybackich na 
obszarze LSROR

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

RAZEM min. 6, 
max 65
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Kryteria wyboru operacji: Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem

Kryteria zgodności operacji z LSROR T/N

1. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu

2. Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR

3. Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (%)

Nr Lokalna kryteria wyboru Waga kryterium
Przy-
znane 

punkty

1
Doświadczenie beneficjenta w 
realizacji projektów finansowanych 
ze środków zewnętrznych (krajowych 
i zagranicznych) w ostatnich 2 latach

1 pkt. – 0–2 projekty
3 pkt. – 3–5 projekty
6 pkt. – więcej niż 5 projektów

min. 1
max 6

2 Wkład własny beneficjenta
0 pkt. – wkład własny nie większy 
niż 40% kosztów kwalifikowalnych,
3 pkt. – wkład własny większy niż 
40% kosztów kwalifikowalnych,

min.0
max 3

3 Wielkość wsparcia o jakie zwraca się 
wnioskodawca

0 pkt. – powyżej 300 000,01 PLN,
2 pkt. – od 100 000,01 PLN do 
300 000,00 PLN
4 pkt. – od 50 000,01 PLN do 
100 000,00 PLN,
6 pkt. – do 50 000,00 PLN.

min.0
max 6

4 Powstawanie nowych źródeł 
dochodu

1 pkt. – projekt wspiera rozwój już 
istniejącej działalności
4 pkt. – projekt wspiera powstanie 
całkiem nowej działalności

min. 1
max 4

5 Projekt zakłada stworzenie nowych 
miejsc pracy

3 pkt. – 1 miejsce pracy
5 pkt. – 2 miejsca pracy 
7 pkt. – 3 i więcej miejsc pracy 

min. 3
max 7

6

Projekt przyczyni się do utrzymania 
istniejących lub tworzenia nowych miejsc 
pracy w sektorze rybackim lub przyczy-
nia się do tworzenia nowych miejsc pracy 
poza sektorem rybactwa dla osób zatrud-
nionych do tej pory w tym sektorze

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5
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7 Projekt zakłada stosowanie rozwią-
zań służących ochronie środowiska

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

8 Projekt zakłada stosowanie 
rozwiązań innowacyjnych 

2 pkt. – w skali wnioskodawcy
4 pkt. – w skali regionu
6 pkt. – w skali kraju 

min. 2
max 6

9
Projekt zakłada wykorzystanie lub 
pielęgnowanie tradycji rybackich na 
obszarze LSROR

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

RAZEM min. 7
max 47

Kryteria wyboru operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Kryteria zgodności operacji z LSROR T/N

1. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu

2. Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR

3. Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (%)

Nr Lokalna kryteria wyboru Waga kryterium
Przy-
znane 

punkty

1
Wnioskodawcą projektu jest 
podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 
1 rozporządzenia

18 pkt. – tak 
0 pkt. – nie min.0

max 18

2

Doświadczenie beneficjenta w 
realizacji projektów finansowanych ze 
środków zewnętrznych (krajowych i 
zagranicznych) w ostatnich 2 latach

1 pkt. – 0–2 projekty
3 pkt. – 3–5 projekty
6 pkt. – więcej niż 5 projektów min.1

max 6

3

Wkład własny beneficjenta 0 pkt. – wkład własny nie większy niż 
40,00% kosztów kwalifikowalnych,
3 pkt. – wkład własny większy niż 
40,01% kosztów kwalifikowalnych,

min.0
max 3

4

Wielkość wsparcia o jakie zwraca się 
wnioskodawca

0 pkt.  –powyżej 200 000,00 PLN,
3 pkt. – od 100 000,001 PLN do 
200 000,00 PLN,
6 pkt. – do 100 000,00 PLN.

min. 0
max 6
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5
Projekt zakłada stworzenie nowych 
miejsc pracy

3 pkt. – 1 miejsce pracy
5 pkt. – 2 miejsca pracy 
7 pkt. – 3 i więcej miejsc pracy 

min. 3
max 7

6

Projekt przyczyni się do utrzymania 
istniejących lub tworzenia nowych 
miejsc pracy w sektorze rybackim lub 
przyczynia się do tworzenia nowych 
miejsc pracy poza sektorem rybactwa 
dla osób zatrudnionych do tej pory w 
tym sektorze

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

7
Projekt służy rozwojowi turystyki na 
obszarze objętym LSROR

10 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 10

8
Projekt zakłada stosowanie rozwiązań 
służących ochronie środowiska

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

9
Projekt zakłada stosowanie rozwiązań 
innowacyjnych w skali:

2 pkt. – wnioskodawcy
4 pkt. – regionu
6 pkt. – kraju 

min. 2
max 6

10
Projekt zakłada wykorzystanie lub 
pielęgnowanie tradycji rybackich na 
obszarze LSROR

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie min.0

max 5

RAZEM min. 6
max 71

Kryteria wyboru operacji: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej

Kryteria zgodności operacji z LSROR T/N

1. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu

2. Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel szczegółowy LSROR

3. Wnioskowana kwota nie przekracza dopuszczalnego poziomu dofinansowania (%)

Nr Lokalna kryteria wyboru Waga kryterium
Przy-
znane 

punkty

1
Wnioskodawcą projektu jest podmiot, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 
rozporządzenia

18 pkt. – tak 
0 pkt. – nie

min.0
max 18
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2
Doświadczenie beneficjenta w 
realizacji projektów finansowanych ze 
środków zewnętrznych (krajowych i 
zagranicznych) w ostatnich 2 latach

1 pkt. – 0–2 projekty
3 pkt. – 3–5 projekty
6 pkt. – więcej niż 5 projektów

min. 1
max 6

3 Wielkość wsparcia o jakie zwraca się 
wnioskodawca

0 pkt.  –powyżej 500 000,00 PLN,
3 pkt. – od 400 000,01 PLN do 
500 000,00 PLN,
6 pkt. – do 400 000,00 PLN.

min.0
max 6

4 Projekt zakłada stworzenie nowych 
miejsc pracy

3 pkt. – 1 miejsce pracy
5 pkt. – 2 miejsca pracy 
7 pkt. – 3 i więcej miejsc pracy 

min. 3
max 7

5

Projekt przyczyni się do utrzymania 
istniejących lub tworzenia nowych 
miejsc pracy w sektorze rybackim lub 
przyczynia się do tworzenia nowych 
miejsc pracy poza sektorem rybactwa 
dla osób zatrudnionych do tej pory w 
tym sektorze

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

6 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań 
innowacyjnych 

2 pkt. – w skali wnioskodawcy
4 pkt. – w skali regionu
6 pkt. – w skali kraju 

min. 2
max 6

7 Projekt służy rozwojowi turystyki na 
obszarze objętym LSROR

10 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min. 0
max 10

8
Projekt zakłada wykorzystanie lub 
pielęgnowanie tradycji rybackich na 
obszarze LSROR

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

min.0
max 5

9

Projekt zakłada:
a) rekultywację, w tym renaturyzację i 

utrzymanie zbiorników wodnych lub 
realizację programu małej retencji 

b) zachowanie różnorodności 
biologicznej chronionych gatunków 
ryb lub innych organizmów 
wodnych lub zachowanie 
i zabezpieczenie obszarów 
chronionych, w tym Natura 2000

c) budowę, odbudowę, zabezpieczenie 
szlaków wodnych lub renowację, 
zabezpieczenie i oznakowanie 
kąpielisk

d) inne działania z zakresu ochrony 
środowiska, możliwe do realizacji w 
ramach LSROR

a) 11 pkt.

b) 8 pkt.

c) 5 pkt.

d) 2 pkt.

min. 2
max 11

RAZEM min. 8
max 74
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VIII. Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie zawiera:
1. Nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
2. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku pełnomocnictwa),
3. Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy – NIP,
4. Opis planowanej operacji,
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji,
6. Oświadczenie lub zobowiązanie wnioskodawcy związane z pomocą,
7. Informacja o dołączonych załącznikach.

Cz. I 1-3 wniosku wypełnia LGR.
Pozostałe części wniosku wypełnia wnioskodawca.

Cz. II wniosku dot. identyfikacji wnioskodawcy.
Cz. II 1.5 - wypełnia się tylko w przypadku realizacji operacji w ramach 
restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej.
W przypadku wskazania osób upoważnionych do reprezentowania obowiązuje 
pełnomocnictwo w formie pisemnej.

Cz. III wniosku – charakterystyka prowadzonej działalności.
główne kierunki działalności, określenie PKD, nie dot. osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej.

Cz. IV wniosku – Wskaźniki wyniku operacji.
Zaleca się ujęcie we wniosku wskaźników określonych w LSROR – 
wskaźniki te będą brane pod uwagę przez Komitet na etapie zarówno 
oceny wniosku jak i ewaluacji.
Cz. V wniosku – opis operacji.
Tytuł operacji – powinien być jednobrzmiący we wszystkich dokumentach.
Cel operacji – sugestie
- konkretny, zwięzły (jasno określony),
- mierzalny (możliwy do wyrażenia w konkretnej wartości),
- realistyczny do osiągnięcia w określony w czasie.

Zakres operacji – opis należy sporządzić w sposób syntetyczny i musi on 
obejmować wszystkie główne elementy operacji. Zakres musi być spójny 
z zestawieniem rzeczowo-finansowym i uzasadniać potrzebę realizacji 
poszczególnych zadań.
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IX. Załączniki do wniosku

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o 
dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Pełnomocnictwo jeśli zostało udzielone.
3. Kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o 

dofinansowanie jest osobą fizyczną.
4. Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele związane z realizacją operacji.
5. Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys 

inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty 
związane z realizacją operacji.

6. Uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku braku potrzeby złożenia 
studium wykonalności projektu.

7. Pozwolenie budowlane albo zgłoszenie o których mowa w przepisach prawa 
budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfikacja operacji.

8. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa 
w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfikacja 
operacji.

9. Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie 
zalicza do kosztów kwalifikowanych wniesione nakłady rzeczowe.

10. Studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku 
pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w przepisach prawa wodnego, 
pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia o którym mowa w przepisach prawa 
budowlanego.

Załączniki do studium wykonalności:
a.  Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym 

przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej 
obszar na który oddziaływać będzie operacja (art. 46a ust. 4pkt. 1 ustawy 
Prawo ochrony środowiska);

b.  Aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o 
ile charakter operacji obejmuje prace o charakterze budowlanym;

c.  Postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-
budowlanej (starostą bądź wojewodą) projektowanych rozwiązań w 
zakresie:
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•	 linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych 
od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

•	 przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych 
oraz uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice terenu 
zamkniętego, portów morskich i przystani, a także podłączeń tych 
obiektów do sieci użytku publicznego, o ile charakter operacji 
obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach 
usytuowanych na terenie portów i przystani morskich, morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i 
transportu morskiego.

d.  Projekt rozbiórki obiektu (art. 33 ust. 4, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane) o 
ile uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę wymaga dołączenia takiego projektu 
a charakter operacji będzie obejmował działania wymagające takiego 
pozwolenia.

11. Operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce 
nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie 
zalicza do kosztów kwalifikowanych wniesione nakłady rzeczowe w formie 
nieruchomości.

12. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 
miejsce prowadzenia działalności, w spełnianiu wymagań weterynaryjnych 
określonych dla prowadzenia działalności, albo

a. decyzja powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 
podmiotowi, który utrzymuje zwierzęta wodne w zbiornikach wodnych bez 
zamiaru umieszczania na rynku lub

•	 podmiotowi który prowadzi zbiorniki wodne typu „wpuść i złów” 
lub

•	 przedsiębiorstwu produkcyjnemu sektora akwakultury, które umieszcza 
na rynek zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, 
albo

b. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwemu ze względu na 
przewidywane miejsce prowadzenia działalności, że ubiegający się o dofinansowanie 
dokonał zgłoszenia w formie pisemnej zamiaru prowadzenia – w przypadku gdy 
wymaga tego specyfikacja operacji.
13. Opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania 
wdrażanego szkolenia, kursu, studia, stażu lub innej formy kształcenia 
mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych na które wnioskodawca 
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ubiega się o dofinansowanie z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji 
oraz źródeł ich finansowanie – w przypadku gdy wymaga tego specyfika 
operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie  wraz z instrukcją do pobrania na stronie 
internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie www.lgrpo.pl.
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X. Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie

1. Organ samorządu województwa rozpatruje wniosek w terminie 3 miesięcy.
2. W uzasadnionych przypadkach samorząd może przedłużyć termin o 30 dni.
3. Istnieje możliwość dwukrotnego uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Przywrócenie terminu na dokonanie uzupełnień określa art. 36 

rozporządzenia.

Zapraszamy na konsultacje do biura LGR PO
mieszczącego się w Barczewie przy ul. Mickiewicza 40

tel. 89 674 04 85.

X. Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie
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