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Zńącmknr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr3l20l'l

Karbowo, dnia l6.11.2017 r.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia:

W imieniu Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa DziałartiaPojezierze Brodnickie" uprzejmie
informujemy o obowiązujących w ramach naboru dla konkursu o numerze 3l20l7 waruŃach
udzielania wsparcia:

1. W ramach naboru obowiązują warunki wynikające zRozpotządzenia Ministra Gospo-
darki Morskiej i Zeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegóło-
lvych warunków i trybu przyznawania, wypłaĘ i zwrotu pomocy finansowej na reali-
zację operacji w ramach tzińń wsparcie przygotowawcze iręalizacja lokalnych stra-
tegii rozrvoju kierowanychprzez społeczność, w tym koszty bieżące i akĘwizacja, ob-
jęłch Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawarĘm w
Programie Operacyjnym,,Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz.1435):

- operacja zostanie zakończota najpóźńej w terminie 18 miesięcy od dnia za-
warcia umowy o dofinansowanie.

- wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środ-
ków finansowych najednego wnioskodawcę i nie ptzekłacza30O 000,00 zł.

- operacj abędzie realizowanana obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie mi-
nimum jednej spośród gmin: Bartńczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie,Górzno,
Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebn ia, Zbiczno.

- wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą
jest: jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna podległa
tym jednostkom lub organlzacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o dńa-
łalności poĄrtku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest
działaLnośó na rzecz ronvoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

2. ZŁożeńe w tęrminie, miejscu i zgodnie z zahęsęm celu wskazanym w ogłoszeniu o
nńorze wniosków kompletnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie w wersji pa-
pierowej wraz z zŃącznikani.
Zaleca się złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego
zapisanego na informatycznym nośniku danych.

3. Dożenie wypełnionych oświadczeńwymaganych do uzyskania punktów w ramach 1o-

kalnych kryteriów wyboru operacji.

4. Operacja zakJadarealizację celów ogólnych i szczegóŁovvych LSR, przez osiąganie za-
planowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym,,Rybactwo iMorze" nalata2014-
2020, w tym z warunkami udzielenia wsparcia oraz z formą wsparcia wskazaną w
ogłoszeniu o naborze



6.

7.

- operacj a ptzyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego: Rybactwo
i Morze" tla lata 20t4-2020: Propagowanie dobrostanu społecznego i dzie-
dzictwa kulfurowego na obszarach rybackich i obszarach alrwakultury, w
tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i alrwakultury oraz morskiego
dziedzictwa kulturowego.

Operacja jest zgodna z zakresem temaĘcznym, który zostń wskazany w ogłoszeniu o
naborze.

Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w ra-

mach oceny według lokalnych kryteriów wyboru tj. 6,4 pkt.:

- w prąrpadku uzyskania równej ilości punktów v,łyższe miejsce na liście uzyska ope-
racja, gdzie wnioskujący występuje o mniejsze procentowo środki finansowe w sto-

sunku do kosżów całkowitych operacji. Gdy to kryterium nie będzie mogło mieć za-

stosowania to v,łyższe miejsce na liście uzyska wniosek zńższąkwotą całkowią ope-
racji. Gdy i to kryterium nie będzie miało zastosowania to vryższe miejsce na liŚcie
operacji wybranych uzyska wniosek ńożony wcześniej do biura LGD. O terminie Żo-
żęńawniosku decyduje dataoraz godzina jego ńożeniado biura LGD.

Intensywnośó pomocy nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wspar-

cia określonego w ogłoszeniu.
8.

i'r{ "-1?ffr,;ł{*al

fłłgH.r{a* 
ry-f 

lł ą, ł, c{

Karbowo ul. Wczasowa 46,87-300 Brodnica
ę-mail : lgdbrodnica@,wp.pl
TeVfa,x. 0048 56 49 344 04
www. l gdp oj ezierzeb rodnickie. pl

Fundusze
Europejskie
Program Regiona{ny

WoJEWÓnzrwo
KUJAVrsKo-PoMoR5KlE

Unia Europejska
Eu ropejski Fu ndusz Społeczny

KRS 0000320535
REGON 340535232

NIP 8741735934

ffi


