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OGŁOSZENIE NR 7/2018 

 

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  

(PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 

przez społeczność 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

09.07.2018 – 23.07.2018 r.  

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną 

do reprezentacji) w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka 

„Mòrénka” ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy,  

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;  

 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi 

obszaru w ramach zakresu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 września 2016 r. 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”  

 

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 wszystkie załączniki składa się w 1 egzemplarzu 

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 

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY:  

50% 

FORMA WSPARCIA:  

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów 

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:  

2 500 000,00 zł 
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WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:  

1) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

2) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. 

3) Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju. 

4) Uzyskanie minimum 30% punktów, w ramach kryteriów wyboru. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ: 

- wzór formularza wniosku o dofinansowanie, 

- wzór formularza Biznes Planu, 

- wzór formularza wniosku o płatność, 

- wzór formularza umowy o dofinansowanie, 

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, 

- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania/zmiany kryteriów dla obszaru działania 

Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, 

znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy oraz na stronie internetowej www.lgrmorenka.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) Ogłoszenie o naborze 

2) Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji 

3) Załącznik nr 2 do ogłoszenia - planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, 

szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

 

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NABORU WNIOSKU UDZIELA: 

Biuro Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”  

ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy 

e-mail: biuro@lgrmorenka.pl 

Tel: 504-100-091, 504-099-958 

www.lgrmorenka.pl  
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http://www.lgrmorenka.pl/

