
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 1 – Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych 
ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów 

w sektorze rybołówstwa i akwakultury

zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia 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” (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1442) 

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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140)

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” (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1442) 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 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. z 2018 r., poz. 458)



Priorytet 4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach 
rybackich

Celem ogólnym priorytetu 4 jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i 
rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.

Wśród działań znajdzie się dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Pozwoli na 
to tworzenie dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z podstawową działalnością rybacką oraz 
zachęcanie młodych ludzi do zakładania działalności gospodarczej. Zostaną uruchomione działania pobudzające 
przedsiębiorczość młodych osób, które wpływają na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć 
migrację z tych obszarów osób młodych i wysoko wykwalifikowanych.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych 
pracowników, uruchomione zostaną działania w zakresie promowania i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnych 
społeczności rybackich, m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury. Działania promocyjne obejmą swym zakresem również popularyzację lokalnych produktów rybnych, a także 
walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury. Szczególnie wspierane mają być przedsięwzięcia 
związane z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, a także 
wspierające oddolne inicjatywy RLGD i lokalne partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz rozwoju obszarów rybackich i 
akwakultury.



Cel 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 6 września 2016r.  obejmuje:

a) Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha 
dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 

b) Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu 
dostaw, o którym mowa w lit. a



Beneficjenci Celu 1 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

w przypadku projektów, o których mowa w lit. a



Beneficjenci Celu 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r.:  

Osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku 
o przyznanie pomocy  nie ukończyła 40 roku życia

w przypadku projektów, o których mowa w lit. b



Pomoc finansową na realizację operacji w ramach 
Celu 1 przyznaje się:

• W formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych 
kosztów, 

• 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, z wyjątkiem określonym w § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 
6 września 2016r. 

• Jeżeli projekt zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego 
miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i wynika to z celu realizowanego 
projektu.



Pomoc finansową na realizację operacji w ramach 
Celu 1 przyznaje się:

• Lub jeżeli projekt zakłada podjęcie działalności jako uprawniony do 
chowu, hodowli lub połowu ryb zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1476 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730), z wyłączeniem podmiotu 
wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa 
śródlądowego, zwany dalej „uprawnionym do rybactwa” i wynika 
to z celu realizowanej operacji.



Utworzenie miejsca pracy – zapisy umowy 
o dofinansowanie:

Utworzenie miejsca pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy 
o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, bezpośrednio związane z realizowaną operacją, 
w  wymiarze 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. 

Umowa zlecenie i umowa o dzieło muszą zawierać postanowienie, że umowa będzie 
kontynuowana co najmniej przez 3 lata. 

Dopuszczalne jest zatrudnienie polegające na wykonywaniu prac sezonowych, pod warunkiem, 
że jest to zatrudnienie powtarzalne w okresie co najmniej 3 lat, jak również trwające 
nieprzerwanie przez minimum 3 miesiące

Jako utworzenie miejsca pracy traktuje się również podjęcie działalności gospodarczej, pod 
warunkiem prowadzenia rejestru czasu pracy.



Utrzymanie miejsca pracy – zapisy umowy 
o dofinansowanie:

Utrzymanie miejsca pracy – utrzymanie  istniejącego co najmniej przez 
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie, zagrożonego likwidacją miejsca pracy, które bez pomocy 
finansowej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”, zawartego w Programie zostałoby utracone



Podjęcie działalności gospodarczej– zapisy umowy 
o dofinansowanie:

Podjęcie działalności gospodarczej – podjęcie działalności gospodarczej 
w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).



Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców:

W myśl ustawy Prawo przedsiębiorców za działalność gospodarczą należy uznać 
zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób 
ciągły. 
Dodatkowo przepisy ustawy wyraźnie wskazują, że nie mają zastosowania do
działalności rolniczej.

Bowiem jak wskazuje art.6 Prawa przedsiębiorców, przepisów ustawy nie stosuje się 
m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu 
i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 
wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia 
w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

http://poradnik.wfirma.pl/-dzialalnosc-gospodarcza-cz-1-pierwsze-kroki-na-drodze-do-wlasnej-firmy-cz-i


Przepisy ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych:

Działalność rolnicza zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) jest to:

działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) 
z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz 
reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych 
i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu 
przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych 
zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

• miesiąc - w przypadku roślin,

• 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

• 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

• 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zostało precyzyjnie wskazane w ustawie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą. 
Zgodnie z przytoczoną definicją podstawową cechą działalności rolniczej jest uzyskiwanie produktów w stanie 
nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy, chowu lub hodowli. Tym samym przychodami z działalności rolniczej są tylko te 
przychody, które pochodzą z działalności określonej w art. 2 ust. 2 updof.

Dodatkowo należy w tym miejscu powołać się na art. 2 ust. 1 updof, który wskazuje, że przepisów ustawy 
nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej.



Pomoc finansową przyznaje się na realizację 
operacji, która:

• Jest zgodna z 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).



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



Zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju i procedur RLGD 
„Z Ikrą” w zakresie oceny i wyboru operacji:  

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

• Konsultacje poprawności wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy przez pracowników 
LGD

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

• Miejsce realizacji operacji

• Charakter innowacyjności (w obszarze ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym; w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa i/lub włączeniem 
społecznym; poprzez zakup nowych urządzeń z zastosowaniem nowej, ulepszonej 
technologii; w wykorzystaniu lokalnych zasobów)

• Skala innowacyjności (w skali wnioskodawcy/w skali gminy/na obszarze LGD)

• Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji



Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

L.p. Lokalne kryteria wyboru Opis kryteriów wraz z punktacją Punktacja

1

Wnioskodawca 

konsultował wniosek 

w biurze LGD 

przed jego złożeniem 

Preferuje się wnioskodawców, którzy przed złożeniem wniosku w

konkursie skonsultowali jego poprawność w biurze LGD, czego

potwierdzeniem będzie wypełniona karta doradztwa:

TAK - 5 pkt; NIE - 0 pkt

(potwierdzenie – rejestr udzielonego doradztwa)

0 lub 5

2

Charakter innowacyjności

Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze 

lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, społecznych czy 

kulturowych, w tym tradycji rybackich. Preferuje się operacje 

ukierunkowane na:

- innowacje w obszarze ochrony środowiska i/lub 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 1 pkt

- innowacje w obszarze związanym ze zwalczaniem 

ubóstwa i/lub włączeniem społecznym – 1 pkt

- innowacje poprzez zakup nowych urządzeń 

z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii – 1 pkt

- innowacje w wykorzystaniu lokalnych zasobów – 1 pkt

- brak innowacyjności – 0 pkt

(można uzyskać od 0 do 4 pkt)

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie dokumenty)

0, 1, 2, 3

lub 4

3 Skala innowacyjności

Preferuje się operacje innowacyjne w skali:

- wnioskodawcy – 1 pkt

- na terenie gminy, w której jest realizowana – 2 pkt

- obszaru LGD – 3 pkt

- brak innowacyjności – 0 pkt

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie dokumenty)

0, 1, 2 lub 3

4

Ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb grup 

defaworyzowanych na 

obszarach rybackich 

i akwakultury LSR: osoby 

bezrobotne, osoby 50+, 

młodzież (osoby do 24 roku 

życia)

Preferuje się lokalnych wnioskodawców, którzy należą do grup

defaworyzowanych lub zatrudnią osoby z grup defaworyzowanych:

- utworzenie  miejsca pracy lub samozatrudnienie dla osoby   z grupy 

defaworyzowanej – 3 pkt

- utworzenie miejsca pracy lub samozatrudnienie dla osoby spoza grupy 

defaworyzowanej – 1 pkt

- brak utworzenia miejsca pracy – 0 pkt

Dąży się, aby osoby należące do grup defaworyzowanych uzyskały

odpowiedni poziom statusu społecznego (uzasadnienie wnioskodawcy

lub załączono odpowiednie dokumenty)

0 lub 3

5

Wpływ operacji na rozwój 

branż: usług dla ludności 

wiejskiej, przetwórstwem 

ryb, turystyką lub 

ukierunkowanych na 

ochronę  środowiska na 

obszarach rybackich 

i akwakultury LSR

Preferuje się projekty, których działalność związana jest z usługami dla

ludności wiejskiej, w tym szczególnie dla dzieci, młodzieży i osób 50+,

przetwórstwem ryb, turystyką lub ukierunkowane na ochronę

środowiska:

- jedna branża - 1 pkt

- dwie branże   - 2 pkt 

- trzy branże i więcej - 3 pkt

- żadna z wymienionych branż – 0 pkt

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie dokumenty)

0, 1, 2 lub 3

6

Liczba nowych miejsc pracy 

utworzonych 

w wyniku realizacji operacji 

na obszarach rybackich i 

akwakultury LSR

Preferuje się operacje przyczyniające się do utworzenia miejsc pracy:

- 0 lub 1 miejsce pracy – 0 pkt.

- 2 miejsca pracy i więcej (łącznie z samozatrudnieniem) - 1 pkt.

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie dokumenty)

0 lub 1

7 Miejsce realizacji operacji

Preferuje się operacje realizowane w mniejszych miejscowościach: 

- miejscowość do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.

- miejscowość powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt.

(uzasadnienie wnioskodawcy lub załączono odpowiednie dokumenty)

0 lub 1

Maksymalna, możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi – 20 pkt.

Operacja musi uzyskać co najmniej 10 pkt., aby zostać wybraną do dofinansowania





Zaliczki na realizację operacji:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 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. z 2018 r., poz. 458)

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.



Zaliczki na realizację operacji:

6) zaliczka lub jej transza jest wypłacana na wniosek o jej wypłatę złożony przez beneficjenta 
do instytucji pośredniczącej, w terminie wskazanym w tym wniosku, jednak nie wcześniej niż 
w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z tym że jeżeli przewidywany termin przekazania 
środków z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zleceń płatności przypada wcześniej 
niż 21 dni od dnia złożenia tego wniosku, zaliczka lub jej transza może zostać wypłacona 
w terminie krótszym niż 21 dni od dnia złożenia tego wniosku,

7) zaliczka jest wypłacana na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony 
wyłącznie do obsługi tej zaliczki,

8) wydatki z rachunku, o którym mowa w pkt 7, są dokonywane w formie bezgotówkowej,

9) w przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, 
wypłata drugiej i kolejnych transz następuje na wniosek o wypłatę zaliczki złożony przez 
beneficjenta po wydatkowaniu przez niego co najmniej 90% dotychczas otrzymanej kwoty 
zaliczki.


