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Zńąsmlknr t6 do Ogłoszenia o naborze wniosków w 1120ż|

Karbowo, dnia 15-02.2021 t.

obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia:

W imieniu Stowarryszenia,,Lokalna Grupa DńaŁańaPojezierze Brodnickie" upzejmie

informujemy o obowiązujących w ramach nńoru dla konkursu o numerze 1/2a21 warunkach

udzieląnia wsparcia:

1. 'W ramach naboru obowiązują wafunki wynikające z RorParzĄdzenia Ministra

Gospodarki r"r".rr.i": i Zęńvi;l Sródlądowej z dnia 6 września 2016 r, w sprawie

szczegółovlych warunków i trybu prryoru*ńiąvłypław i zwrotu pomocy finansowej

na realizację operacji * .**i, dńńń wsparcie przygotowawczr i realiracja

lokalnych jLt"gii ronvoju kierowanych przez społecmość, w tym koszty bieżące i

aktyl^ri zacja, objętych Priorytetem 4_ Zvłększenie zatrudnienia i spójności

terytorialnej , zawarĘm w Programie operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" (Dz, U, z

2016 r. poz. 1435 zpóźn- nn.):

_ operacja zostanie zakoitczona najpómiej w terminie 18 miesięcy od dnia

zavł arcia umowy o do fi nansowanie,
_ wnioskowana kwota pomocy na rcalizację operacji mieści się w lim]c]9

środków finansowych na jednego wnioskodu*"ę i nie przekmcza 300 000,00

ń.
_ operacj abędzie realizowana na obszatze gmin oĘętych !SR, tj, na terenie

' minimum jednej spośród gmin: Bartniczką Bobrowo, Brodnica, Brzońe,

Górzno, Jńłonowo pomorskie, osiek, świedziebni a, Zbic,,to,
_ wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcią tzl wnioskodawcą

jest: jednostka samorąduterytorialnegó lub jednostka organizaryjna Podległa

tym leanostkom lub organizacj a pzarądowa \ń/ rozumieniu przepisów o

działłności poĄrtku p,rńi"^"go i wolontariacie, których celem statutowYm

jest działalno śó narzęczrozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,

ż. ZŁożęńę w terminie, miejscu i zgodnie z zakresem celu wskazanym w ogłoszeniu 9
nŃarzp wniosków Lo*it"t ri" iypełnionego wniosku o dofinansowanie w wersji

papierowej wraz z zŃącznlkanl
Za!ęca się ńożenie wniosku o dofinansowanie w formie dokumenfu elektronicznego

zapisanego na informatycznym nośniku danych,

3. złożeńe wypełnionych oświadczeń wymaganych do uzyskania punktów w ramach

lokalnych kryteriów wyboru operacji,

4. operacja zakJńa realizaĄę celów ogólnych i szczegóŁołvych LSĘ przez osiąganie

zaplanowanych w LSR wska:źrików,

5. operacja jest zgodna z Programem operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014_

2a2a,w tym iwuruntamiudzielenia wsparcia otaz z formą wsParcia wskazaną w

ogłoszeniu o naborze.



6.

7.

Operacja jest zgodna z zakresem tematyczrym, który został wskazany w ogłoszeniu o
naborze.

operacja uryska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w
ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru tj. 6,4 pkt.:

- w prrypadku uzyskania równej ilości punktów wyższe miejsce na liście uzyska
operacją gdzie wnioskt{ący występuje o mniejsze procentowo środki finansowe w
stosunku do kosźów całkowiĘch operacji. Gdy to kryterium nie Ędzie mogło mieć
zastosowania to wyższe miejsce na liście uąyska wniosek z niłsą kwoĘ całkowiĘ
operacji. Gdy i to kryterium nie Ędzie miało zastosowaniato wyższe miejsce na liście
operacji wybranych uzyska wniosek ńażony wcreśniej do biura LGD. O terminie
ńażrsńawniosku decyduje data orazgodzina jego ńożęńado biura LGD.
Intensywność pomocy nie przskłacza maksymalnego poziomu intensywności
wsparcia określonego w ogłoszeniu.
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