
NABÓR 2/3.3./2017 - KRYTERIA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR LGR KASZUBY 

Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 3.3 
Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności 
około rybackiej 
Przedsięwzięcia: 3.3.1 
Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub 
akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką 

 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 

1 
Operacja została złożona w miejscu i terminie, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia 

Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze  
wniosków o udzielenie wsparcia, tj. w Biurze LGR Kaszuby w Chmielenie, 
ul. Bukowskiego 2A, w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. – 20 lutego 2017 r. 

2 
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia 

Zakres tematyczny wskazany w ogłoszeniu o naborze  wniosków o udzielenie 
wsparcia: 
Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących 
pracę związana z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie miejsc 
pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką  

 

Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych kryteriach  brzmi „NIE”, nie 
podlega dalszej ocenie. 
 

L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 

1 
Operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, 
poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego wskaźnika rezultatu 
określonego w LSR dla: 
Celu Szczegółowego 3.3 
Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury 
oraz działalności około rybackiej 
Przedsięwzięcia 3.3.1 
Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze 
rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 
niezwiązanych z działalnością rybacką tj.: Liczba utworzonych lub utrzymanych 
miejsc pracy 

2 
Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i 
Morze 2014-2020 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze 2014-2020: 
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 

3 
 
Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR 
 

Lokalizacja operacji na obszarze gmin objętych LSR oznacza, realizację operacji na 
terenie minimum jednej spośród gmin: Kartuzy,  Chmielno, Sierakowice, 
Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo 

4 Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia   

Do uzyskania wsparcia w ramach celu szczegółowego nr 3.3 
uprawniony jest wnioskodawca określony w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 
2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358)*, jeżeli: 
1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR: 
a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym (tj. - Dz. U. z 2015 r., poz. 652), 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 
–związanym 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 specjalne zezwolenie, które nie 
zostały zawieszone albo cofnięte, 



L.p. Kryterium  Definicja Kryterium 

c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub 
3) uzyskał pomoc z tytułu: 
a) trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 
z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, objętego osią 
priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w PO RYBY 
2007-2013, lub 
b) działania 1.6 „trwałe zaprzestanie działalności połowowej” w ramach 
Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 
zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, 
zawartego w PO RYBY 2014-2020 
4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił 
miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy 
użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności 
przez podmioty wymienione w pkt. 2) 

5 
Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w 
limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę  
 

Pomoc na realizację operacji w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.3.1 
Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze 
rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 
niezwiązanych z działalnością rybacką  
przyznaje się do wysokości limitu, który w ramach realizacji Programu wynosi 
300.000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu. 

6 
Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji  nie 
przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla 
przedsięwzięcia   

Pomoc na realizację operacji w ramach w ramach: 
Przedsięwzięcia 3.3.1 
Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze 
rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 
niezwiązanych z działalnością rybacką  
przyznaje się do wysokości limitu, który wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych 

 

* Art. 11. W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana: 

1) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej 

dalej „wnioskodawcą”; 

** Art. 4. 1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb: 

1) uprawniony jest: 

a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym 

na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, 

b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się 

odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zwanej 

dalej „ustawą – Prawo wodne”, 

c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym 

przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb 

 


