
Cele, zasady przyznawania dofinansowania i typy operacji 
kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 
„Z Ikrą” na lata 2015-2022

Cel 3 – Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia 

zmiany klimatu

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej 
w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju, w tym koszty bieżące i aktywizacja” 

objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014 - 2020



Najważniejsze akty prawne:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011



Najważniejsze akty prawne:

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 
2016r. 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”



Cel 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 6 września 2016r.  obejmuje:

a) Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałania 
kłusownictwu

b) Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie 
pierwotnego stanu środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych 
gatunków zwierząt

c) Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów 
przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku eutrofizacji wód publicznych

d) Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach 
cennych przyrodniczo

e) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie 
instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii



Beneficjenci Celu 4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r.:  

Wnioskodawcy, o których mowa w art. 11 ustawy o EFMR:

a) Osoba fizyczna

b) Osoba prawna

c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej



Pomoc finansową na realizację operacji 
przyznaje się:

• W formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku 
gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 
w wysokości do 85% tych kosztów

Art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 stanowi, że państwa członkowskie mogą stosować 
intensywność pomocy publicznej w wysokości między 50 % a 100 % całkowitych 
kwalifikowalnych wydatków, gdy operację przeprowadza się na podstawie tytułu V Środki 
finansowe w ramach zarządzania dzielonego Rozdział III Zrównoważony rozwój obszarów 
rybackich i obszarów akwakultury rozporządzenia 508/2014 i spełnia ona jedno z kryteriów, 
o których mowa lit. a , b lub c , a także zapewnia publiczny dostęp do jej wyników.

a) jest w interesie zbiorowym;

b) ma zbiorowego beneficjenta;

c) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

• Do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej 
niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę w ramach danego celu rozporządzenia



Pomoc finansową przyznaje się na realizację 
operacji, która:

• Jest zgodna ze LSR RLGD „Z Ikrą”,

• Została wybrana przez RLGD (Radę RLGD),

• Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych 
Wyjątki: współfinansowanie z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących  
dochody własne lub subwencję ogólną; współfinansowanie 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”, 
współfinansowanie z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw turystyki; współfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

• Zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie

• Spełnia warunki określone dla tej operacji w rozporządzeniu



Koszty kwalifikowalne:

• Koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy 
z tytułu realizacji operacji lub jej części, w tym podatek VAT na zasadach 
określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013 

Art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013 stanowi, że VAT jest kosztem 
kwalifikowalnym, jeśli nie można go odzyskać na mocy prawodawstwa 
krajowego VAT. 

• Koszty związane z realizacją operacji lub jej części faktycznie poniesione przez 
beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 
1 stycznia 2015r.



Koszty kwalifikowalne:

• Pomoc finansową dotyczącą inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu 
obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń 
lub innego wyposażenia technicznego przyznaje się, jeżeli operacja:

a) przyczynia się do powstanie trwałych korzyści gospodarczych (stwierdza się na podstawie danych 
zawartych w biznesplanie),

b) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych (stwierdza się na podstawie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego, jeśli takie dokumenty są 
wymagane w związku z realizacja operacji),

c) ma zapewnioną gospodarczą trwałość (założono co najmniej 5-letni okres użytkowania obiektu 
budowlanego oraz 5-letni okres eksploatacji w przypadku użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego 
wyposażenia technicznego)

d) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód (ustala się w postępowaniu 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa).

Sporządzenie biznesplanu nie dotyczy zgodnie z interpretacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament 
Rybołówstwa z dnia 27.04.2010 roku beneficjentów, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.



Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:
• Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu

• Nabycia gruntów, budynku, budowli lub prawa dysponowania nimi

• Nakładów rzeczowych

• Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy

• Kosztów ogólnych realizacji operacji (w tym 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) powyżej 10%  wartości netto operacji, które nie miały bezpośredniego związku z realizacją 
operacji, które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie 

• Kosztów związanych z umową leasingu (w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność 
rzeczy będących przedmiotem leasingu oraz odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów 
ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług)

• Amortyzacji środków trwałych

• Związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy



Zaliczki na realizację operacji:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 
wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 189)

Zaliczka jest udzielana beneficjentowi: 

1) jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie,

2) wyłącznie na koszty kwalifikowalne operacji określone w umowie o dofinansowanie,

3) wysokość wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć wysokości kwoty dofinansowania 
określonej w umowie o dofinansowanie,

4) zaliczka może być wypłacona beneficjentowi jednorazowo albo w transzach

5) jednorazowa kwota wypłacanej zaliczki albo transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej 30% kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie, chyba że 
umowa o dofinansowanie przewiduje złożenie wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 
90 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta tej zaliczki lub transzy zaliczki.





Środki Lokalnej Strategii Rozwoju
RLGD „Z Ikrą” przeznaczone 

na realizację projektów dot. wspierania 
i wykorzystania atutów środowiska na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury wynoszą
140.000 zł

Założono, że zostanie zrealizowany 
1 projekt środowiskowy



Kryteria wyboru operacji w ramach 
LSR RLGD „Z Ikrą”:

• Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów finansowanych 
ze środków UE

• Konsultacje wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD

• Złożenie ankiety konsultacyjnej na etapie budowania LSR

• Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na obszarach rybackich 
i akwakultury LSR: osób bezrobotnych, osób 50+, dzieci i młodzieży (do 24 roku życia)

• Udział finansowych środków własnych wnioskodawcy

• Miejsce realizacji operacji

• Charakter innowacyjności

• Skala innowacyjności

• Zintegrowanie (celów, zasobów lub podmiotów)

• Przyczynianie się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi 
z miejscem zamieszkania


