
 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

Chmielno 



Wnioski o dofinansowanie można składać  
w ramach następujących naborów: 

 1/3.1./2020 - Projekty wsparcia dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, 
polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w 
łańcuchu dostaw produktów rybactwa (59 924,08 zł) 

 1/3.2./2020 - Projekty dla przedsiębiorców, w tym 
szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność 
oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w 
celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby (697 050,60 zł) 

 1/3.3./2020 - Projekty różnicowania działalności lub 
dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub 
akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc 
pracy niezwiązanych z działalnością rybacką                    
(230 959,00 zł) 



Ogólne zasady 
Termin składania wniosków: 

17 – 31 sierpnia 2020 r. 

 

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby 

ul. P. Bukowskiego 2a 

83-333 Chmielno 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 9.00 do 15.00 

 

 



Tryb składania wniosków: 

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i 
terminie wskazanym w informacji o możliwości 
składania wniosków 

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki 
składa się w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze 
LGR 

3/ wnioski muszą być wypełnione na formularzach 
zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie 
projektu zawartym w informacji o możliwości 
składania wniosków 

 



Maksymalna kwota dofinansowania:  

300 000,00 zł 
 

(Limit na Beneficjenta w ramach programu – 300 000 zł, 

dla rybaków limit – 400 000 zł) 

 

Forma wsparcia:   

Dofinansowanie  w  wysokości do 50% kosztów 
kwalifikowanych projektu 

 



OKRES REALIZACJI 

• Projekt można realizować max. 18 m-cy *(1,5 roku)                 
od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, 

• Można rozpocząć realizację projektu przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie – koszty są kwalifikowalne 
od 1 stycznia 2015 r. 

• Projekt nie może być zakończony przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie 



WNIOSKODAWCA 
 Wnioskodawca nie musi być związany z rybactwem, ani 

planowana/prowadzona  przez niego działalność – 
rybactwo jest kryterium punktowanym w karcie oceny 

(nie dotyczy konkursu 1/3.3/2020 przeznaczonego wyłącznie 
dla rybaków) 

 Status Wnioskodawcy na rynku pracy nie jest ograniczony 
– wnioski mogą składać osoby bezrobotne, pracujące, 
prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy (muszą 
założyć działalność pozarolniczą) 

 nie ma znaczenia miejsce zamieszkania, zameldowania 
ważne, aby realizowana operacja była na obszarze LGR 
Kaszuby (Gmina: Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, 
Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo) 



Koszty kwalifikowalne,  
czyli co można ująć w projekcie? 

 Koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji, 
remontu obiektu przeznaczonego na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

 Koszty zakupu NOWYCH maszyn, sprzętu, urządzeń, 
wyposażenia, środków transportu, itp. 

 Koszty ogólne projektu np. honorariów architektów i 
inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie 
przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji 
niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym 
studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń 
telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i 
nośniki energii do 10%  wartości netto operacji 

 



NIE MOŻNA SFINANSOWAĆ 

 Zakupu nieruchomości: gruntu, budynku 

 Zakupu używanych maszyn, urządzeń, środków 
transportu, wyposażenia itp. 

 Nakładów rzeczowych i pracy własnej 

 Podatku VAT w przypadku, jeśli przedsiębiorca może 
go odzyskać 



ZATRUDNIENIE 

 Operacja zakłada utworzenie albo utrzymanie 
miejsca pracy lub podjęcie działalności 
gospodarczej 

 Przez utworzenie miejsca pracy rozumie się 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło.  

 Osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą, nie zatrudniające pracowników,  
muszą utworzyć miejsce pracy 

 



Warunek utworzenia miejsca pracy uznaje się za spełniony,                  
jeśli zatrudnienie będzie:  

 bezpośrednio związane jest z realizowaną operacją,  

 w wymiarze czasu co najmniej 20 godzin tygodniowo,  

 umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę może 
zostać zawarta na czas określony, jednak nie krótszy niż 3 
lata,  

 związane z wykonywaniem prac sezonowych na podstawie 
stosunku pracy, zawierane na czas wykonania określonych 
czynności, jednak ponawiane co roku, co najmniej przez 3 
lata,  

 polega na świadczeniu pracy na rzecz beneficjenta przez 
członków rodziny pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, pod warunkiem, że pomiędzy 
beneficjentem a członkiem rodziny zostanie zawarta 
pisemna umowa (jeśli dotyczy) 

ZATRUDNIENIE 



Do zatrudnienia nie należy wliczać pracowników 
przebywających na urlopie:  

 bezpłatnym,  

 macierzyńskim,  

 bezpłatnym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem,  

 bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do 
pełnienia określonych funkcjo z wyboru,  

oraz 

 stażystów,  

 osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,  

 osób skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania 
do pracy wydanego przez dyrektora zakładu karnego.  

Utworzone miejsce pracy winno mieć charakter stały,             
a w przypadku stanowisk sezonowych – powtarzalny. 



ZALICZKA 
 może być wypłacona jednorazowo lub w transzach 

 wypłacana na wyodrębniony rachunek bankowy 
beneficjenta przeznaczony wyłącznie do obsługi tej 
zaliczki 

 wydatki z konta zaliczki dokonywane są tylko 
bezgotówkowo (nie można wypłacać gotówki z 
konta, ani przelewać na inne swoje konta) 

 wydatki tylko na koszty kwalifikowalne – opłacenie 
faktur z projektu 



Zaliczka - zasady 
 Transze: 
 I transza  
 - do 30% - Beneficjent sam decyduje o terminie 

rozliczenia zaliczki (wyciąg bankowy+zestawienie 
wydatków) 

 II transza 
  ≤ 60% - Beneficjent sam decyduje o terminie 

rozliczenia zaliczki (wyciąg bankowy+zestawienie 
wydatków) 

 lub 
 > 60% - 90 dni na rozliczenie( złożenie wniosku o 

płatność) 
 



ZASADY KONKURENCYJNEGO 
WYBORU WYKONAWCÓW 
 do wniosku o dofinansowanie dołącza się oferty 

cenowe potwierdzające wysokość zaplanowanych 
wydatków (kompletność dokumentacji - kryterium 
punktowane w karcie oceny) 

 Na etapie realizacji – wydatkowania środków – 
konieczność stosowania ZASAD KONKURENCYJNEGO 
WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE„ 

 



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU/ZACHOWANIE CELU 

 5-letni okres użytkowania obiektu budowlanego 
bezpośrednio związanego z wykonywaniem 
planowanej inwestycji  

 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i 
urządzeń lub innego wyposażenia technicznego 

  3 lata – w przypadku operacji polegających na 
utworzeniu lub utrzymaniu miejsca pracy lub podjęciu 
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej 



Wniosek o dofinansowanie 








