LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ZALEW ZEGRZYŃSKI

21.03.2017 r.
Gminne Centrum Kultury w Łajskach

OGŁOSZONE KONKURSY PO RiM – powiązanie z budżetem LSR
Przedsięwzięcie

Infrastruktura dla turystyki

Budżet LSR

Budżet konkursu

Wykorzystanie budżetu w
konkursie

4 500 000,00

4 500 000,00

100%

Bliżej klienta

300 000,00

300 000,00

100%

Nie tylko ryby

1 000 000,00

1 000 000,00

100%

Woda znaczy życie

600 000,00

600 000,00

100%

Zalew rybactwem stoi (pr.
Grantowy)

600 000,00

600 000,00

0%

OGŁOSZONE KONKURSY – PROGRAM OPERACYJNY
RYBACTWO I MORZE NA LATA 2014-2020 – przedsięwzięcia 
zakres wsparcia wynikający z rozporządzenia

I.

Infrastruktura dla turystyki  § 2 ust.4 propagowanie dobrostanu społecznego
i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w
tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego
dziedzictwa kulturowego;

II. Bliżej klienta  § 2 ust.1 podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc
pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich
etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
III. Nie tylko ryby  § 2 ust.2 wspieranie różnicowania działalności w ramach
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i
tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
IV. Woda znaczy życie  § 2 ust.3 wspieranie i wykorzystywanie atutów
środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje
na rzecz łagodzenia klimatu

POWIĄZANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z CELAMI OGÓLNYMI/
SZCZEGÓŁOWYMI/ WSKAŹNIKAMI LSR
Przedsięwzię Cel ogólny LSR
cie

Cel szczegółowy
LSR

1. Rozwój
Infrastruktura gospodarczy
dla turystyki obszaru LGD
Zalew Zegrzyński

1.4 Rozwój
Liczba operacji tworzących
lokalnych
infrastrukturę
produktów obszaru,
w tym
turystycznych i ich
zintegrowana
promocja
Liczba operacji tworzący
miejsca pracy

2.Zrównoważony
rozwój sektora
Bliżej klienta rybackiego

2.Zrównoważony
Nie tylko ryby rozwój sektora
rybackiego

Woda znaczy
życie

4. Zachowanie
walorów
środowiska
obszaru LGD i
przeciwdziałanie
zmianom klimatu
w wykorzystaniem
innowacji
organizacyjnych i
technologicznych

2.1 Podnoszenie
wartości produktów
rybactwa poprzez
tworzenie lub
rozwijanie łańcucha
dostaw produktów
2.2 Dywersyfikacja
działalności w
ramach
rybołówstwa
4.4 Wspieranie i
wykorzystywanie
atutów środowiska
na obszarach
rybackich, w tym
działania na rzecz
łagodzenia zmiany
klimatu

Wskaźnik produktu

Wskaźnik rezultatu

Liczba stworzonych
Spadek wskaźnika bezrobocia
obiektów infrastruktury
rekreacyjnej i turystycznej
Liczba utworzonych miejsc
pracy

Liczba operacji dot.
Liczba miejsc pracy
tworzenia lub rozwijania
łańcucha dostaw produktów

Liczba operacji dot.
dywersyfikacji działalności

Wskaźnik oddziaływania

Wzrost sektora rybackiego na
obszarze mierzony liczbą
zatrudnionych

Wzrost liczby klientów OR Wzrost sektora rybackiego na
Wierzbica
obszarze mierzony liczbą
zatrudnionych

Liczba operacji tworzących
miejsca pracy
Liczba operacji
Wzrost liczby działań
dotyczących ochrony wód i Straży Rybackiej/ rok
ryb
Ilość rybaków stosujących
nieselektywne techniki
połowu

Wzrost odsetka mieszkańców
obszaru aktywnie chroniących
środowisko i klimat

OGŁOSZONE KONKURSY – WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA POZIOMIE WYBORU OPERACJI PRZEZ RADĘ

Zgodnie z zapisami art. 21 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności, LGD dokonuje oceny zgodności z LSR, wybiera operację oraz ustala
kwotę wsparcia.

Rada dokonuje wyboru operacji spośród operacji, które:
a) są zgodne z LSR,
b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
wniosków,
c) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o
naborze wniosków
NA PODSTAWIE KRYTERIÓW WYBORU OKREŚLONYCH W LSR

ZŁOŻENIE OPERACJI W MIEJSCU I TERMINIE WSKAZANYM W
OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW
ZGODNOŚĆ Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM
1. Termin składania wniosków: np. 10.04 – 28.04.2017 r. do godz. 15:00

2. Tryb składania wniosków:
• bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika) w Biurze LGD Zalew
Zegrzyński;
• na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej
(oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch
egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na
płycie CD/DVD)
WNIOSKI SKŁADANE W INNYM TRYBIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

3. Zgodność z zakresem tematycznym – określonym w ogłoszeniu w powiązaniu z
zakresem wynikającym z rozporządzenia

ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR

Zgodnie z zapisami art. 21 ust.2 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności, przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:
a) zakłada realizację celów ogólnych i celów szczegółowych LSR przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników;
a) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej
operacji

ZGODNOŚĆ Z LSR – KARTA OCENY
L.P.
KRYTERIA DOSTĘPU
(warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia)

1.

Operacja realizuje przynajmniej 1 cel ogólny, 1 cel szczegółowy i wpisuje się co
najmniej w 1 przedsięwzięcie LSR .
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią cele i przedsięwzięcia LSR, a
zakres i cele operacji potwierdzają adekwatność wskazanych celów i
przedsięwzięć.

1.

Operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej 1 wskaźnika produktu oraz
przynajmniej 1 wskaźnika rezultatu .
W opisie operacji wskazane są realizowane przez nią wskaźniki LSR, a zakres i cele
operacji potwierdzają adekwatność wskazanych wskaźników.

1.

Operacja generuje przynajmniej 1 nowe miejsce pracy (kryterium dostępu nie
dotyczy przedsięwzięcia Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród oraz
projektów grantowych i własnych)

TAK

NIE

ND

ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI – KARTA OCENY
L.P.

KRYTERIA FAKULTATYWNE

PRZYZNANE PUNKTY

lub ND

1.

Szanse zrealizowania operacji – 2 pkt
Brak szans zrealizowania operacji – 0 pkt
Operacja realizowana jest przez podmiot posiadający doświadczenie w obszarze
dotyczącym realizowanej operacji, a przedsięwzięcie wskazuje na jej spójność,
logiczność i wykonalność.
1.

Operacja generuje nowe miejsca pracy
W rezultacie realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy (pełen etat) – 1 pkt
W rezultacie realizacji operacji powstaną przynajmniej 2 miejsca pracy ( 2 pełne
etaty) – 3 pkt
(Kryterium dostępu nie dotyczy przedsięwzięcia Kultura czyni człowieka, historia
tworzy naród oraz projektów grantowych i własnych.)

1.

Intensywność pomocy jest mniejsza niż wysokość określona w Lokalnej Strategii
Rozwoju:
1 – 4 punkty procentowe – 0 pkt,
5 – 9 punktów procentowych – 1 pkt
10 – 14 punktów procentowych – 2 pkt
15 – 19 punktów procentowych – 3 pkt
(Kryterium nie dotyczy operacji polegających na podejmowaniu działalności
gospodarczej).
Nie stosuje się ułamkowych punktów procentowych.

1.

Intensywność pomocy:
Infrastruktura dla turystyki; Woda znaczy życie – refundacja do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w
przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art.95 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014 do 85% kosztów
kwalifikowalnych; nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę;
Bliżej Klienta - refundacja do 50% kosztów kwalifikowalnych; nie więcej niż 300 000 zł na jednego
wnioskodawcę;

ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI – KARTA OCENY
L.P.

KRYTERIA FAKULTATYWNE

1.

Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb jednej z grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.
Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy uzyskają w
jej rezultacie:
zatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2 pkt
Operacja nie wpływa na zaspokojenie potrzeb żadnej z grup defaworyzowanych ze
względu na dostęp do rynku pracy, określony w LSR – 0 pkt
1.

Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej z innego
względu niż dostęp do rynku pracy, określony w LSR – 1 pkt
Operacja nie wpływa na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej z innego względu
niż dostęp do rynku pracy, określony w LSR – 0 pkt
Przedstawiciele grup defaworyzowanych są uczestnikami działań planowanych w ramach
operacji lub odnoszą bezpośrednie korzyści z ich realizacji.

Grupy defaworyzowane: (bezrobotni, młodzi do 35 lat, grupa 50+; osoby ubogie
(korzystające z pomocy GOPS) i niepełnosprawne, dzieci, młodzież do 35. roku życia,
osoby w wieku 50+, kobiety)
1.

Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter – 1 pkt
Operacja nie ma w warunkach obszaru LSR innowacyjnego charakteru – 0 pkt
Operacja w innowacyjny sposób (stanowiąc innowację społeczną, organizacyjną,
marketingową lub technologiczną) przyczynia się do rozwiązywania problemów lub
zaspokajania potrzeb zidentyfikowanych w LSR.
Innowacyjność operacji oznacza zastosowanie metod, środków, technologii
niestosowanych dotychczas lub stosowanych jednostkowo (np. tylko w jednej gminie)
na obszarze LGD lub adresowanie operacji do grupy docelowej nie będącej lub
będącej jednostkowo (np. tylko w jeden gminie) adresatem analogicznych działań.

PRZYZNANE PUNKTY

lub ND

ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI – KARTA OCENY
L.P.

PRZYZNANE PUNKTY

KRYTERIA FAKULTATYWNE

lub ND

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu – 2 pkt
Operacja nie przewiduje zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu – 0 pkt
W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie sprzyjające ochronie środowiska lub
klimatu, bądź operacja będzie służyć rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki (np. transportu
rowerowego, transportu zbiorowego itp.)
Operacja dotyczy założenia działalności, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty
rolne (wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju) – 2 pkt
Operacja nie dotyczy założenia działalności, której podstawę będą stanowiły lokalne
produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju) – 0 pkt
Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej realizowana jest
w miejscowości/-ach zamieszkałej/-ych przez mniej niż 5.000 mieszkańców – 1 pkt
Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej realizowana jest
w miejscowości/-ach zamieszkałej/-ych przez więcej niż 5.000 mieszkańców – 0 pkt
Operacja realizowana jest przez podmiot istniejący nie dłużej niż 24 miesiące – 2 pkt
(dotyczy projektów grantowych)
Operacja realizowana jest przez podmiot istniejący dłużej niż 24 miesiące – 0 pkt
(Kryterium dotyczy projektów grantowych.)

Operacja jest realizowana przez podmiot aktywnie uczestniczący w rozwijaniu działalności
LGD (max 6 pkt):
udział w ostatnim WZC stowarzyszenia LGDZZ– 1 pkt
udział w szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych – 2 pkt
aktywna praca na rzecz LGD (np. przygotowanie, udział itd. w targach, festiwalach itp.) –
3 pkt
podmiot nie uczestniczy w rozwijaniu działalności LGD – 0 pkt

Nie
dotyczy
ni

ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI – KARTA OCENY
L.P.

KRYTERIA FAKULTATYWNE

Operacja jest realizowana przez podmiot aktywnie uczestniczący w rozwijaniu
działalności LGD (max 6 pkt):
udział w ostatnim WZC stowarzyszenia LGDZZ– 1 pkt
udział w szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych – 2 pkt
aktywna praca na rzecz LGD (np. przygotowanie, udział itd. w targach, festiwalach itp.)
– 3 pkt
podmiot nie uczestniczy w rozwijaniu działalności LGD – 0 pkt

Kompletność wniosku – 2 pkt
Brak kompletności wniosku – 0 pkt
Wniosek jest poprawnie wypełniony i zawiera wszystkie wymagane załączniki
Konsultowanie projektu – 3 pkt
Brak konsultacji projektu – 0 pkt
Wniosek był konsultowany osobiście w Biurze LGD co najmniej 2 razy (przed lub w trakcie
ogłoszonego konkursu) i wpisuje się w strategię, dokumentują to fiszki projektowe.
Operacja jest realizowana przez podmiot sektora rybackiego obszaru LGD – 3 pkt
Operacja jest realizowana przez podmiot inny niż z sektora rybackiego obszaru LGD – 0
pkt
(Kryterium dotyczy tylko naborów ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020.)
Operacja służy rozwojowi sektora rybackiego obszaru LGD – 2 pkt
Operacja nie wpływa na rozwój sektora rybackiego obszaru LGD – 0 pkt
Operacja przyczynia się do wzrostu lub utrzymania poziomu zatrudnienia w sektorze lub/i
zwiększenia opłacalności działalności rybackiej lub/i tworzy zatrudnionym w sektorze
dodatkowe źródła dochodów lub/i podnosi kwalifikacje osób zatrudnionych w sektorze.
(Kryterium dotyczy tylko naborów ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020.)

PRZYZNANE PUNKTY

lub ND

ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI KRYTERIAMI – KARTA OCENY
L.P.

KRYTERIA FAKULTATYWNE

Operacja służy promocji sektora rybackiego obszaru LGD – 1 pkt
Operacja nie wpływa na promocję sektora rybackiego obszaru LGD – 0 pkt
Operacja propaguje rybackie dziedzictwo kulturowe na obszarze LGD lub/i propaguje
znaczenie rybactwa dla gospodarki, ochrony środowiska i rozwoju społecznego obszaru
LGD.
(Kryterium dotyczy tylko naborów ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020.)

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW WARUNKUJĄCA WYBÓR
OPERACJI WYNOSI

10 PKT
Należy zwrócić uwagę na wskazane w ogłoszeniach o naborze wniosków dokumenty, wymagane
dla potwierdzenia spełnienia warunków obligatoryjnych i fakultatywnych

PRZYZNANE PUNKTY

lub ND

WARUNKI (WSPÓLNE) PRZYZNANIA POMOCY - § 3 rozporządzenia
Pomoc może być przyznana na operację, która:

1.

Jest zgodna z LSR;

2. Została wybrana przez LGD;
3. Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych za wyjątkiem:

•
•

•
•

dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję
ogólną;
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”
z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw
turystyki;
ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

4. zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
5. spełnia warunki określone w rozporządzeniu dla tej operacji

DODATKOWE WARUNKI (WSPÓLNE) PRZYZNANIA POMOCY dla
operacji polegających na budowy, robót budowlanych,
przebudowy i remontu obiektu budowalnego (…) lub zakupu
narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego - § 14
rozporządzenia
Pomoc może być przyznana na operację, która:
1.

przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych  proponowany przez
wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności
finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym dokonano
płatności końcowej (biznes plan); UWAGA: dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą zdefiniowaną w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

2. będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych  pozwolenie na
budowę/ pozwolenie wodnoprawne (jeśli wymaga tego specyfika operacji).
3. ma zapewnioną gospodarczą trwałość  założono przynajmniej 5-letni okres użytkowania
obiektu budowlanego bezpośrednio związanego z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz
5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi lub innego wyposażenia technicznego
4. nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód  ustalane w
postępowaniu w sprawie oceny oddziaływanie na środowisko planowanych przedsięwzięć,
jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania wynika z przepisów o ochronie
środowiska

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY – SPECYFICZNE DLA
POSCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW
Zakres
rozporządzenia/
przedsięwzięcie
§ 2 pkt.4
Infrastruktura dla
turystyki

Dodatkowe (poza warunkami wspólnymi, „ramową” kwalifikowalnością
beneficjenta, intensywnością oraz limitem wsparcia)
Pomoc przyznawana jest wyłącznie jst i jednostkom podległym tym jednostkom oraz
organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz
rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury
Pomoc przyznawana jest wyłącznie na zakresy o których mowa w § 7 rozporządzenia

§ 2 pkt.1

Operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie jednego miejsca pracy lub podjęcie
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji

Bliżej klienta
W przypadku operacji polegającej na wspieraniu przedsiębiorczości lub innowacji
młodych ludzi w łańcuchu dostaw (…) – osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o
dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia

§ 2 pkt.2

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na zakresy o których mowa w § 4 rozporządzenia
Operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie jednego miejsca pracy lub podjęcie
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji

Nie tylko ryby
Pomoc przyznawana jest wyłącznie na zakresy o których mowa w § 5 rozporządzenia

§ 2 pkt.3
Woda znaczy życie

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na zakresy o których mowa w § 6 rozporządzenia

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

UWAGA: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OKREŚLONE SĄ
ZARÓWNO W ROZPORZĄDZENIU JAK I W OGŁOSZENIU O
NABORZE WNIOSKÓW (LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MOŻE
USTALIĆ DODATKOWE WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 
miejsca pracy, maksymalna kwota dofinansowania).
NIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEZ LGD
UNIEMOŻLIWI WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Do kosztów kwalifikowalnych operacji (…) zalicza się koszty faktycznie
poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu
realizacji operacji lub jej części, w tym podatek VAT (o ile nie może
zostać odzyskany).
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się (…) również koszty związane z
realizacją tej operacji lub jej części faktycznie poniesione przez
beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od
dnia 1 stycznia 2015 r.
Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych (…), ustala się na
podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumenty
księgowego oraz innych dokumentów potwierdzających dokonanie
zapłaty przez beneficjenta.

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów:
• zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;
• nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;
• nakładów rzeczowych - żadne nakłady, w tym w postaci gruntu/
nieruchomości NIE STANOWIĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNCYH;
• pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i
pracy wolontariuszy;
• ogólnych (…) w wysokości 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;
• związanych z umową leasingu – w której brak jest postanowień
przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem
leasingu; odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i
kosztów ogólnych (w tym VAT);
• amortyzacji środków trwałych;
• związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy,
• poniesionych w związku z realizacją tej operacji poza obszarem LSR, z
wyjątkiem kosztów poniesionych na zakres o którym mowa § 5 pkt.1 lit.c i
§ 7 pkt.1 lit.b

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA (…)
Zobowiązania określa § 25 rozporządzenia oraz umowa o
dofinansowanie (…), w tym:
1.
a)
b)

osiągnięcie celu operacji i zachowanie tego celu przez:
5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w przypadku inwestycji
o której mowa w § 14;
3 lata od dnia dokonania płatności końcowej w przypadku operacji
polegających na utworzeniu lub utrzymaniu miejsca pracy lub
podjęciu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej;

2. zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr
1303/2013;
3. Zachowanie konkurencyjnego trybu wybory wykonawców
poszczególnych zadań określonych z ZRF – w przypadku gdy do ich
wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych

ZALICZKI

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 z 2017 r., poz. 189)

ZALICZKI
Zaliczka (dotyczy kosztów przyszłych) jest przyznawana:
• jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie;
• wyłącznie na koszty kwalifikowalne operacji określone w
umowie o dofinansowanie;
• nie może przekroczyć wysokości kwoty dofinansowania
określonej w umowie o dofinansowanie.

Zaliczka lub jej transza wypłacana jest na wniosek o jej wypłatę
(…) w terminie wskazanym w tym wniosku, jednak nie wcześniej
niż w terminie 21 dni od dnia jego złożenia pod warunkiem
dostępności środków na właściwym rachunku budżetu państwa.

ZALICZKI

Zaliczka jest wypłacana na wyodrębniony rachunek bankowy
przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki.
Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i
wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie  weksel
niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową (wartość
zaliczki do 5 mln zł)

ZALICZKI

Zaliczka może być jednorazowa (jeśli 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) albo w transzach (transza nie może przekroczyć
kwoty stanowiącej 30% kwoty dofinansowania).

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

Dziękuję za uwagę

