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Szanowni Państwo,

	 Z	przyjemnością	przekazuję	Państwu	broszurę	na	temat	Lokalnej	Grupy	Rybackiej	

„Mòrénka”.	Stowarzyszenie	Wdzydzko-Charzykowska	Lokalna	Grupa	Rybacka	„Mòrénka”	

jest	 jedną	 z	 7	 grup	 rybackich	 w	 województwie	 pomorskim,	 które	 pozyskało	 środki	 

na	wdrażanie	Osi	4	Programu	Operacyjnego	„Zrównoważony	rozwój	sektora	rybołówstwa	 

i	nadbrzeżnych	obszarów	rybackich	2007-2013”.

	 Lokalna	 Strategia	 Rozwoju	 Obszarów	 Rybackich	 swoim	 zasięgiem	 obejmuje	 

11	gmin	powiatów	bytowskiego,	chojnickiego	i	kościerskiego,	łącznie	to	obszar	prawie	2,7	

tys.	km2	zamieszkany	przez	niemal	100	tys.	mieszkańców.	Strategia	została	stworzona,	

aby	wspierać	 rozwój	 regionu	 i	 jego	mieszkańców.	Mamy	nadzieję,	 że	32	mln	 złotych,	

które	udało	się	nam	pozyskać	na	realizację	Strategii	zostaną	dobrze	spożytkowane	i	cel	

–	Rozwój	 społeczno-gospodarczy	obszaru	w	oparciu	o	 jego	zasoby	 -	który	przed	sobą	

stawiamy	zostanie	osiągnięty.

	 Zaletą	Lokalnych	Grup	Rybackich	jest	ich	oddolny	charakter,	dzięki	temu	lokalne	

społeczności,	najlepiej	znające	problemy	swojego	obszaru	mogą	decydować	o	działaniach	

podejmowanych	w	regionie.	Liczymy	na	Państwa	aktywny	udział	we	wdrażaniu	Strategii	

poprzez	 składanie	 wniosków	 o	 dofinansowanie	 kolejnych	 przedsięwzięć.	 Będzie	 

to	najlepszy	przykład	aktywności	mieszkańców	regionu.

	 Gorąco	 zachęcam	 do	 zapoznania	 się	 z	 broszurą	 i	 zapraszam	 do	 korzystania	 

z	 pieniędzy	 Programu	Operacyjnego	 RYBY	 2007	 -	 2013.	 Jeżeli	 chcą	 Państwo	 uzyskać	

więcej	 informacji	zapraszam	do	naszego	Biura	w	Chojnicach	i	Punktu	Konsultacyjnego	 

w	Kościerzynie.

Grażyna	Wera-Malatyńska

Prezes	Zarządu
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OŚ 4 PO RYBY 2007-2013 
	 Oś	 priorytetowa	 4	 Programu	 Operacyjnego	 „Zrównoważony	 rozwój	 sektora	 
rybołówstwa	i	nadbrzeżnych	obszarów	rybackich	2007	–	2013”	ma	przyczynić	się	do	aktywiz-
acji	społeczności	obszarów	zależnych	od	rybactwa	poprzez	włączenie	partnerów	społecznych	 
i	gospodarczych	z	określonego	obszaru	do	planowania	i	wdrażania	lokalnych	inicjatyw.	

	 Oś	priorytetowa	4,	która	zostanie	osiągnięta	dzięki	wdrażaniu	projektów	w	ramach	
LSROR	ma	 doprowadzić	 nie	 tylko	 do	 poprawy	warunków	 życia	 na	 obszarach	 zależnych	
od	 rybactwa.	 Kolejnym,	 równie	 istotnym	 celem	 tej	 osi	 priorytetowej,	 jest	 rozwój	 inicjatyw	 
i	 przedsiębiorczości	 wśród	 społeczności	 lokalnych.	 Oś	 priorytetowa	 4	 ma	 zaktywizować	
ludność	 na	 obszarach	 zależnych	 od	 rybactwa	 do	 różnorodnych	 inicjatyw,	 przełamania	
lokalnych	 barier	 oraz	 zachęcić	 do	 współpracy	 w	 ramach	 wspólnych	 projektów.	 Szansą	 
na	 osiągnięcie	 tego	 celu	 jest	 Lokalna	 Grupa	 Rybacka	 „Mòrénka”	 –	 podmiot	 zrzeszający	
przedstawicieli	szeroko	rozumianego	sektora	rybackiego,	publicznego	oraz	przedstawicieli	
sektora	społecznego.

Główne cele osi priorytetowej 4: 
zahamowanie	zmniejszającego	się	znaczenia	sektora	rybackiego;•	
rekonwersja	obszarów	dotkniętych	zmianami	w	sektorze;•	
poprawa	jakości	życia	społeczności	rybackich;•	
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Co to jest LGR Mòrénka?
Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”	powstała	w	celu	real-
izacji	zadań	Osi	4	Programu	Operacyjnego	RYBY	
2007	–	2013.

LGR	 „Mòrénka”	 to	 stowarzyszenie	 skupiające	
wśród	 swoich	 członków	 przedstawicieli	 3	 sek-
torów:	 publicznego	 (samorządy	 obszaru	 LGR),	
społecznego	(NGO,	osoby	fizyczne)	oraz	gospo-
darczego	(w	tym	także	rybacy	i	rolnicy).

Celem	LGR	jest	działanie	na	rzecz	poprawy	sytuacji	społecznej	i	gospodarczej	sektora	ry-
backiego	oraz	społeczności	lokalnej	obszaru	objętego	Lokalną	Strategią	Rozwoju	Obszarów	
Rybackich.

Mòrénka (Coregonus albula) rëba	z	
rodzëznë	łososowatëch.	Mòrénczi	żëją	
w	jezorach	na	Kaszëbach
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Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich	 obejmuje	 swoim	zasięgiem	11	gmin	
powiatów:	chojnickiego,	kościerskiego	i	bytowskiego:	Brusy,	Chojnice,	Czersk,	Dziemiany,	
Karsin,	Konarzyny,	Kościerzyna,	Lipnica,	Lipusz,	Nowa	Karczma,	Stara	Kiszewa.

Obszar działania

Obszar działania Lokalnej Grupy Rybackiej to:

teren	o	powierzchni	2692	km•	 2,

społeczność	lokalna	licząca	98	924	osób.•	

O wybraniu obszaru do realizacji LSROR zadecydowały:

uwarunkowania	przestrzenne	i	geograficzne,•	
uwarunkowania	przyrodnicze,•	
uwarunkowania	historyczne,•	
uwarunkowania	kulturowe,•	
potencjał	obszaru,•	
działalność	związana	z	połowem,	chowem,	hodowlą,	przetwórstwem	oraz	skupem	•	
organizmów	żyjących	w	wodzie.
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Budżet LGR „Mòrénka” na lata 2010 - 2015

Na  realizację operacji na terenie LSROR 
Stowarzyszenie pozyskało kwotę

31.864.222, 49 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego
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KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI 
O DOFINANOWANIE?

nabór	wniosków	odbywać	się	będzie	w	drodze	konkursów	ogłaszanych	przez	LGR;•	
harmonogram	planowanych	konkursów	znajduje	się	na	stronie	LGR	„Mòrénka”;•	
informacje	o	naborach	ukażą	się	na	stronach	internetowych	Urzędu	Marszałkowskiego	•	
Województwa	 Pomorskiego	 (www.dprow.woj-pomorskie.pl)	 oraz	 LGR	 „Mòrénka”	 
(www.lgrmorenka.pl)	na	minimum	30	dni	przed	rozpoczęciem	naboru;
nabór	wniosków	będzie	trwał	od	30	do	60	dni;•	
ostateczne	wyniki	oceny	wniosków	przez	Komitet	LGR	znane	będą	najpóźniej	w	ciągu	•	
45	dni	od	daty	zakończenia	naboru;
wnioski	pozytywnie	ocenione	przez	Komitet	LGR	zostaną	skierowane	do	oceny	przez	•	
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Pomorskiego;

Wsparcie finansowe jest przyznawane na realizację w/w projektów, które spełniają 
następujące podstawowe warunki: 

Są	zgodne	z	celami	ogólnymi	 i	szczegółowymi	Lokalnej	Strategii	 	Rozwoju	Obszarów	•	
Rybackich	(LSROR);
Są	zgodne	z	celami	osi	4	PO	RYBY	2007	–	2013;•	
Będą	realizowane	na	obszarze	gmin	objętych	LSROR;•	
Zostały	wybrane	przez	Komitet	LGR;•	

Rodzaje operacji

Operacja 1. Wzmocnieniu	 konkurencyjności	 
i	utrzymaniu	atrakcyjności	obszarów	zależnych	
od	rybactwa.

Operacja 2. Restrukturyzacji	 i	 reorientacji	
działalności	 gospodarczej	 oraz	 dywersyfikacji	
zatrudnienia	 osób	 mających	 pracę	 związaną	 
z	sektorem	rybactwa,	w	drodze	tworzenia	do-
datkowych	miejsc	pracy	poza	tym	sektorem.

Operacja 3. Podnoszenia	wartości	produktów	
rybactwa,	rozwoju	usług	na	rzecz	społeczności	
zamieszkującej	obszary	zależne	od	rybactwa.

Operacja 4. Ochronie	 środowiska	 i	 dziedz-
ictwa	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.

W ramach osi 4. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybactwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” beneficjenci mogą składać wnioski o dofi-
nansowanie operacji polegających na:
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Operacja 1.Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych  
od rybactwa

Możliwe przedsięwzięcia do realizacji:
Adaptacja	 i	 wyposażenie	 miejsc,	 w	 których	 będą	 świadczone	 usługi	 dostępu	 do	 sieci	 1.	
Internet.
Rewitalizacja	 miejscowości	 przez	 realizację	 zintegrowanego	 projektu	 polegającego	 2.	
w	szczególności	na	remoncie	chodników,	parkingów,	placów,	ścieżek	rowerowych,	terenów	
zielonych,	 parków,	 budynków	 i	 obiektów	 publicznych	 pełniących	 funkcje	 społeczno	 
–	kulturalne,	sportowe,	rekreacyjne	lub	ich	wyposażenie.
Remont,	 odbudowę,	 lub	 przebudowę	 obiektów	 wpisanych	 do	 rejestru	 zabytków	 3.	
lub	objętych	wojewódzką	ewidencją	zabytków.
Organizowanie	kół	zainteresowań	dla	dzieci	i	młodzieży.4.	
Budowę,	remont	 lub	przebudowę	małej	 infrastruktury	 turystycznej,	w	szczególności	przys-5.	
tani,	 kąpielisk,	punktów	widokowych,	miejsc	wypoczynkowych	 i	biwakowych	 tras	 turystyc-
znych,	łowisk	dla	wędkarzy	i	punktów	informacji	turystycznej,	wraz	ze	ścieżkami	i	drogami	
dojazdowymi	do	miejsc	objętych	inwestycją.
Dostosowanie	 obiektów	 turystycznych	 i	 rekreacyjno	 –	 sportowych	 do	 potrzeb	 osób	6.	
niepełnosprawnych.
Tworzenie	 muzeów,	 izb	 regionalnych,	 izb	 pamięci	 lub	 skansenów	 mających	 na	 celu	 pr-7.	
ezentowanie	 lokalnego	 rzemiosła,	 sztuki	 i	 obyczajów,	 w	 szczególności	 związanych	 
z	tradycjami	rybackimi.

Promocja	obszaru	objętego	LSROR.8.	

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu?

Osoba	fizyczna.1.	
Osoba	 prawna	 np.	 gminy,	 starostwa,	 przedsiębiorstwa,	 spółki,	 stowarzyszenia,	 fundację,	2.	
kluby	(zarejestrowane	w	KRS).
Jednostka	 organizacyjna	 nieposiadająca	 osobowości	 prawnej,	 której	 ustawa	 przyznaje	3.	
zdolność	prawną.	
Podmioty	 organizacyjne	 wyodrębnione	 na	 podstawie	 dokumentów	 statutowych	 lub	4.	
założycielskich	 w	 strukturze	 osoby	 prawnej	 lub	 jednostki	 organizacyjnej	 nieposiadającej	
osobowości	 prawnej	 np.:	muzea,	 instytucje	 kultury,	 szkoły,	 nadleśnictwa,	 parki	 narodowe	
itp.	które	zostały	wyodrębnione	w	strukturze	organizacyjnej	danej	osoby	prawnej	(struktura	
JST)	

Pomoc finansową w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwali-
fikowanych w wysokości do 85% tych kosztów a nie więcej niż 2 000 000 zł. dla jed-
nego beneficjenta w okresie realizacji programu z tym, że na jedną operację(projekt) 
nie może przekroczy 1 000 000 zł.
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Operacja 2. Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja  
zatrudnienia osób mających pracę związaną  
z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

Możliwe przedsięwzięcia do realizacji:

Budowa,	 przebudowa	 lub	 rozbiórka	 obiektów,	 w	 których	 ma	 być	 lub	 jest	 prowadzona	1.	
działalność	gospodarcza,	lub	unieszkodliwianie	odpadów	pochodzących	z	rozbiórki.

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

Wyposażenie	 	obiektów,	w	którym	ma	być	 lub	 jest	 	prowadzona	działalność	gospodarcza	 3.	
w	zakresie	nie	zbędnym	do	jej	prowadzenia.	

Udział	 w	 kursach,	 szkoleniach,	 studiach,	 stażach	 i	 innych	 formach	 kształcenia	mającego	 4.	
na	celu	zmianę	kwalifikacji	zawodowej.

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu?

Prowadzący	działalność	na	obszarze	gmin	objętych	LSROR	w	zakresie:1.	

chowu,	hodowli	lub	połowu	ryb,	skorupiaków,	mięczaków	lub	innych	organizmów	żyjących	•	
w	wodzie	na	obszarze	nie	mniejszym		niż	1	ha	lub	,

uzyskuje	z	rocznego	chowu	lub	hodowli	ryb	łososiowatych	nie	mniej	niż	5	ton	tych	ryb.•	

Jako	uprawniony	do	rybactwa:a.	

władający	obwodem	rybackim	na	podstawie	umowy	zawartej	z	właściwym					•	
organem	administracji	publicznej(RZGW),

władający	wodami	w	sztucznym	zbiorniku	wodnym	przeznaczonym	 •	
do	chowu	lub	hodowli	ryb	usytuowanych	na	publicznych	śródlądowych	wodach	
powierzchniowych	płynących,

właściciel	albo	posiadacz	gruntów	pod	wodami	stojącymi	lub	gruntów	pod	•	
wodami,

właściciel	albo	posiadacz	gruntów	pod	stawami	rybnymi	lub	innymi	•	
urządzeniami		w	gospodarstwie	rolnym	przeznaczonym	do	chowu	 
lub	hodowli	ryb,

Jako	 podmiot,	 któremu	 wydano	 zezwolenie	 na	 prowadzenie	 chowu	 b.	
lub	 hodowli	 ryb	 w	 	 polskich	 obszarach	 morskich	 na	 podstawie	 przepisów	 
o	rybołówstwie,	
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W	zakresie:c.	

przetwórstwa,	obrotu	produktami	rybołówstwa	i	akwakultury	 •	
lub	unieszkodliwianiu	odpadów	wytwarzanych	lub	powstałych	w	sektorze	 
rybactwa,

związanym	z	obsługą	sektora	rybactwa,	w	szczególności	produkcji,	konserwacji	•	
lub	naprawy	sprzętu	służącego	do	prowadzenia	działalności	połowowej,

Uzyskał	 pomoc	 z	 tytułu	 trwałego	 wycofania	 statku	 rybackiego	 w	 ramach	 działania	 1.1	 2.	
lub	 	działania	1.2	Sektorowego	Programu	Operacyjnego	 „	Rybołówstwo	 i	przetwórstwo	ryb												
2004	-	2006”	i	zamieszkuje	albo	posiada	siedzibę	na	obszarze	gmin	objętych	LSROR.

Będąc	osobą	fizyczną	zamieszkałą	na	obszarze	gmin	objętych	LSROR,	utracił	miejsce	pracy	3.	
w				wyniku	trwałego	zaprzestania	działalności	połowowej	przy	użyciu	statku	rybackiego	lub	 
w	wyniku	zaprzestania	prowadzenia	przez	podmioty	w/w		pkt.	1.	a),	b),	c).

Pomoc finansową w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwali-
fikowanych w wysokości do 60% tych kosztów a nie więcej niż 600 000 zł. dla jednego 
beneficjenta w okresie realizacji programu z tym że na jedną operację (projekt) nie 
może przekroczyć 300 000 zł.



11Więcej informacji na www.lgrmorenka.pl

Możliwe przedsięwzięcia do realizacji:

Tworzenie	i	rozwój	systemów	sprzedaży	bezpośredniej	produktów	rybactwa.1.	

Podejmowanie	i	rozwój	działalności	gospodarczej	w	zakresie:2.	

konserwacji	i	naprawy	pojazdów	samochodowych	(z	wyłączeniem	motocykli);a.	

naprawy	i	konserwacji	statków	i	łodzi;b.	

handlu	 detalicznego	 (z	 wyłączeniem	 handlu	 detalicznego	 pojazdami	c.	
samochodowymi);

działalności	usługowej	związanej	z	wyżywieniem;d.	

działalności	związanej	z	oprogramowaniem	i	doradztwem	w	zakresie	informatyki	oraz	e.	
działalności	powiązanej;	

działalności	prawniczej,	rachunkowo-księgowej	i	doradztwa	podatkowego;f.	

działalności	w	zakresie	architektury	i	inżynierii,	badań	i	analiz	technicznych;g.	

opieki	zdrowotnej;h.	

działalności	sportowej,	rozrywkowej	i	rekreacyjnej;i.	

naprawy	i	konserwacji	komputerów	i	artykułów	użytku	osobistego	i	domowego;j.	

wykonywania	robót	budowlanych	wykończeniowych.k.	

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu?

Osoba	fizyczna.1.	
Osoba	prawna.2.	
Jednostka	 organizacyjna	 nieposiadająca	 osobowości	 prawnej,	 której	 ustawa	 przyznaje	3.	
zdolność	prawną.
Podmioty	 organizacyjne	 wyodrębnione	 	 na	 podstawie	 dokumentów	 statutowych	 lub	4.	
założycielskich	w	strukturze	osoby	prawnej.	

Pomoc finansową w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwali-
fikowanych w wysokości do 60% tych kosztów a nie więcej niż 400 000 zł. dla jednego 
beneficjenta w okresie realizacji programu z tym że na jedną operację (projekt) nie 
może przekroczyć 200 000 zł.

Operacja 3. Podnoszenie wartości produktów  
rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
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Operacja 4. Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od  
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego  
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczeniu  
w wyniku klęsk żywiołowych.

Możliwe przedsięwzięcia do realizacji:

Inwestycje	melioracyjne	 (z	wyłączeniem	 inwestycji	 	melioracyjnych	 dotyczących	 obiektów	1.	
chowu	i	hodowli	ryb	lub	innych	organizmów	wodnych)	związane	z:

rekultywacją,	w	tym	renaturyzacją	i	utrzymaniem,	zbiorników	wodnych,	a.	

ochroną	przeciwpowodziową,	b.	

regulacją	możliwości	retencyjnych	wód	przez	realizację	programu	małej	retencji,c.	

racjonalnym	gospodarowaniem	zasobami	wodnymi,	d.	

ukształtowaniem	trasy	regulacyjnej	linii	brzegowej.e.	

Budowę,	odbudowę	lub	zabezpieczenie	szlaków	wodnych.	2.	

Zachowanie	różnorodności	biologicznej	i	chronionych	gatunków	ryb	lub	innych	organizmów	3.	
wodnych.

	Zachowanie	i	zabezpieczenie	obszarów	objętych	szczególnymi	formami	ochrony	przyrody,	4.	
w			tym	Natura	2000.

Renowacja,	zabezpieczenie	i	oznakowanie	pomników	przyrody.		5.	

Zabezpieczenie	i	oznakowanie	pomników	przyrody.6.	

Remont	 lub	odbudowę	budynków	lub	budowli,	wraz	z	 instalacjami	 i	urządzeniami	 technic-7.	
znymi	związanych	z	prowadzeniem	działalności	rybackiej,	uszkodzonych	albo	zniszczonych	
w	wyniku	klęski	żywiołowej,	w	rozumieniu	art.	3	ust.	1	pkt.1	ustawy	z	dnia	18	kwietnia	2002	r.	
o	stanie	klęski	żywiołowej	(Dz.	U.		Nr.	62,	poz.	558	z	późn.	zm.)	lub	ich	wyposażenie.	

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

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu?

Osoba	fizyczna.1.	

Osoba	prawna	np.	gminy,	starostwa,	przedsiębiorstwa,	spółki,	stowarzyszenia,	fundacja,	2.	
kluby	(zarejestrowane	w	KRS).
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Jednostki	organizacyjne	nieposiadające	osobowości	prawnej,	której	ustawa	przyznaje	3.	
zdolność	prawną.

Podmioty	organizacyjnie	wyodrębnione	na	podstawie	dokumentów	statutowych	lub	4.	
założycielskich	w	strukturze	osoby	prawnej	lub	jednostki	organizacyjnej	nieposiadającej	
osobowości	prawnej,	np.:	muzea,	instytucje	kultury,	szkoły,	nadleśnictwa,	parki	narodowe	
itp.,	które	zostały	wyodrębnione	w	strukturze	organizacyjnej	danej	osoby	prawnej	(struktura	
JST).

Pomoc finansową w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwali-
fikowanych w wysokości do 100% tych kosztów a nie więcej niż 2 000 000 zł. dla jed-
nego beneficjenta w okresie realizacji programu z tym że na jedną operację (projekt) 
nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
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Realizacja projektów polegających 
na inwestycji

Przyczyni	się	do	powstania	1.	 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.

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

Pozwolenia	na	budowę	lub	zgłoszenia	o	których	mowa	w	przepisach	prawa	bu-a.	
dowlanego.

Pozwolenia	wodnoprawnego	na	szczególne	korzystania	z	wód,	o	którym	mowa	 b.	
w	przepisach	prawa	wodnego,	jeżeli	takie	pozwolenie	jest	wymagane	w	związku	
z	realizacją	operacji.

Jeśli	brak	jest	w/w	pozwoleń	lub	zgłoszeń	zapewnienie	należytej	gwarancji	tech-
nicznej	dokonuje	się	na	podstawie	studium	wykonalności	projektu.

Ma	zapewnioną	3.	 gospodarczą trwałość.

Realizacja	 operacji	 ma	 zapewnioną	4.	 gospodarczą trwałość jeżeli	 złożono	 przynajm-
niej	 10	 letni	 okres	 użytkowania	 budynków,	 budowli	 lub	 innych	 obiektów	 budowlanych	
bezpośrednio	związanych	z	wykonywaniem	planowanej	inwestycji	oraz	5-letni	okres	ek-
sploatacji	 lub	użytkowania	narzędzi	 i	urządzeń	 lub	 innego	wyposażenie	 technicznego,	
bezpośrednio	związanych	z	planowaną	inwestycją.

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,	ud-
ziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowiska	oraz	o	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	
(Dz.	U.	Nr.199,	poz.	1227	z	późn.	zm).	
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Do wniosku o dofinansowanie 
należy załączyć:

Aktualny	 odpis	 z	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 albo	 zaświadczenie	 o	 	 	 dokonaniu	 wpisu	 do	 ewidencji	1.	
działalności	gospodarczej	-	w	przypadku	prowadzenia	działalności	gospodarczej.
Pełnomocnictwo	jeśli	zostało	udzielone.2.	
Kopia	dokumentu	tożsamości	–	w	przypadku	gdy	ubiegający	się	o	dofinasowanie	jest	osobą	fizyczną.3.	
Kopia	dokumentu	stwierdzającego	prawo	do	dysponowania	nieruchomością	na	cele	związane	z	realizacją	4.	
operacji.
Dokumenty	potwierdzające	planowane	koszty	operacji,	w	tym	kosztorys	inwestorski,	albo	otrzymane	przez	5.	
ubiegającego	się	do	dofinasowania	oferty	związane	realizacją	operacji.
Uproszczony	 plan	 biznesowy	 operacji	 -	 w	 przypadku	 braku	 potrzeby	 złożenia	 studium	wykonalności	 pro-6.	
jektu.
Pozwolenie	budowlane	albo	zgłoszenie	o	których	mowa	w	przepisach		prawa	budowlanego	–	w	przypadku	7.	
gdy	wymaga	tego	specyfikacja	operacji.
Pozwolenie	wodnoprawne	na	szczególne	korzystanie	z	wód,	o	którym	mowa	w	przepisach	prawa	wodnego	-	8.	
w	przypadku	gdy	wymaga	tego	specyfikacja	operacji.
Kosztorys	inwestorski	–	w	przypadku	gdy	ubiegający	się	o	dofinasowanie	zalicza	do	kosztów	kwalifikowanych	9.	
wniesione	nakłady	rzeczowe.
Studium	wykonalności	projektu	dla	danej	operacji	–	w	przypadku	braku	pozwolenia	wodnoprawnego	o	którym	10.	
mowa	w	przepisach	prawa	wodnego,	pozwolenia	budowlanego	albo	zgłoszenia	o	którym	mowa	w	przepisach	
prawa	budowlanego.
Załączniki	do	studium	wykonalności:

Poświadczona	przez	właściwy	organ	kopia	mapy	ewidencyjnej	z	zaznaczonym	przebiegiem	granic	terenu,	a.	
którego	dotyczy	wniosek	oraz	obejmującej	obszar	na	który	oddziaływać	będzie	operacja	(art.	46a	ust.	4	
pkt.	1	ustawy	Prawo	ochrony	środowiska);
Aktualna	decyzja	o	warunkach	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu,	w	przypadku	braku	miejscowego	b.	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	o	ile	charakter	operacji	obejmuje	prace	o	charakterze	budow-
lanym;
Postanowienie	 o	 uzgodnieniu	 z	 organem	 administracji	 architektoniczno-budowlanej	 (starostą	 bądź	c.	
wojewodą)	projektowanych	rozwiązań	w	zakresie:
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	wyprowad-•	
zanych	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	utrzyma-
nia	ruchu				i	transportu	morskiego.

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

Operat	szacunkowy	sporządzony	zgodnie	z	przepisami	o	gospodarce	nieruchomościami	–	w	przypadku	gdy	11.	
ubiegający	się	o	dofinansowanie	zalicza	do	kosztów				kwalifikowanych	wniesione	nakłady	rzeczowe	w	formie	
nieruchomości.
Decyzja	 powiatowego	 lekarza	 weterynarii	 właściwego	 ze	 względu	 na	 miejsce	 prowadzenia	 działalności,	 12.	
w	spełnianiu	wymagań	weterynaryjnych	określonych	dla	prowadzenia	działalności,	albo	

Decyzja	powiatowego	lekarza	weterynarii	właściwego	ze	względu	na	miejsce						prowadzenia		działalności	a.	
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	akwakul-•	
tury	wyłącznie	w	celu	spożycia	przez	ludzi,	albo	

zaświadczenie	powiatowego	lekarza	weterynarii	właściwemu	ze	względu	na	przewidywane	miejsce	prow-b.	
adzenia	działalności,	że	ubiegający	się	o	dofinasowanie	dokonał	zgłoszenia		w		formie	pisemnej	zamiaru	
prowadzenia	–	w	przypadku	gdy	wymaga	tego	specyfikacja	operacji.

Opis	projektu	kampanii	promocyjnej,	targów,	wystawy,	badania		wdrażanego			szkolenia,	kursu,	studia,	stażu	13.	
lub	innej	formy	kształcenia	mającego	na	celu	zmianę	kwalifikacji	zawodowych	na	które	wnioskodawca	ubiega	
się	o	dofinasowanie	z	podaniem	specyfikacji	kosztów	 ich	realizacji	oraz	źródeł	 ich	finansowanie	–	w	przy-
padku	gdy	wymaga	tego	specyfikacja	operacji.



Wykorzystane w niniejszej publikacji zdjęcia pochodzą 
z archiwum Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.


