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Załączn;knr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków w 6/2018

Karbowo, dnia 30.11.2018 r.

Obowiązujące w ramach naboru łvarunki udzielania wsparcia:

W imieniu Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Dńałania?ojeńerze Brodnickie" uprzejmie
informujemy o obowiązujących w ramach naboru dla konkursu o numerzę 612018 warunkach
udzięlania wsparcia:

z Razporządzeńa Ministra
Gospodarki Morskiej i Żegtugi Śródlądowej z dńa 6 wrzęśnia 2016 r. w sprawie
szczegołowych warunków i Ębu ptzyznawańą Wpłaty i zwrotu pomocy finansowej
na realizację operacji w ramach dzińń wsparcie przygotowawcze i realizaĄa
lokalnych strategii rozwoju kierowanych ptzez społecznośó, w tym koszty bieĄce i
aktyńzacją objęĘch Priorytetem 4. Zwiększeńe zatrudnienia i spójności
terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz.
1435 zpóźa. nrt):

1. W ramach naboru obowiązują warunki wynikające

operacja zakłada utworzenie lub uhrymanie co najmniej jednego miejsca pracy
lub podjęcię dzińalności i wynikato z celu realizowanej operacji.
operacja zostanie zakoitczona najpoźńej w terminie 18 miesięcy od dnia
zawatcia umowy o dofinansowanie.

wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieścisię w limicie
środków finansowych na jednego wnioskodawcę i nie przekracza 300 000,00
zł.
operacja będzie rcalizowana na obszatze gmin objętych LSR, tj. na terenię
minimum jednej spośród gmin: Bartńczka, Bobrowo, Brodńca, Brzozie,
Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebni a, Zbiczno
wnioskodawca jest uprarłmiony do uzyskania wsparcią tzn. wnioskodawcą
jest: wnioskodawcą o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dńa 10 lipca
2015 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1267) o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, tj. osobie ftryczrta osoba prawna lub jednostka orgarńzacylna
nieposiadająca osobowościprawnej
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2.

ZŁożęńe w terminie, miejscu i zgodnie z zakłęsęm celu wskazanym w ogłoszeniu o
nńorzę wniosków kompletnie wypełniony wniosek o dofinansowanie w wersji
papierowej wraz z zńączńkami Zaleca się złozenie wniosku o dofinansowanie w
formie dokumentu elektronicznego zapisanego na inforrnatycmrymnośniku danych.

3.

Złożeńe wypełnionych oświadczei vłymaganych do uzyskania punktów w ramach
lokalnych kryteriów wyboru operacji.

4.

Operacja zakłada realizację celów ogólnych i szczegcłŁowych
zaplanowanych w LSR wskźników.

5.

Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym,,Rybactwo i Morze" nalataz0l42a20, w tym z warunkami udzielenia wsparcia oraz z formą wsparcia wskazaną w
ogłoszeniu o naborze.
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6. Operacja jest zgodna

naborze.
7.
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z zakresęm tematycanym, który został wskazany w ogłoszeniu o

Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w
ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru tj. 11,6 pkt.:

w pr4rpadku uryskania równej ilościpunkńw wyższe miejsce na liścieuzyska

operacją gMle wnioskujący lvystępuje o mniejsze procentowo środkifinansowę w
stosunku do kosźów całkowitych operacji. Gdy to kryterium nie będzie mogło mieć
zastosowania to wyższe miejsce na liścieuzyska wniosek z ńzsą kwoĘ całkowitą
operacji. Gdy i to kryterium nie Ędzie miało zastosowaniato wyższe miejsce na liście
operacji wybranych uzyska wniosek ńożony wcześniej do biura LGD. O terminie
ńożsniawniosku decyduje data oraz godzina jego ńożpnia do biura LGD.
8. Intensywnośćpomocy nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności

wsparcia określonego w ogłoszeniu.
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Karbowo ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica
e_mail: lgdbrodnica@wp.ol
Tellfa<.0048 56493d.404
www. lgdpoja ierzebrodnickie.pl
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