
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 

Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego 

Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach:

Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. w ramach przedsięwzięć: 

1.1.3 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub

utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze : 926 353,00 zł

1.1.4 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze : 500 000,00 zł

Cel ogólny 2. Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r. w ramach przedsięwzięć:

2.1.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie 

związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku

Limit środków w naborze : 60 000,00 zł

2.2.1. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze : 190 988,24 zł

Cel ogólny 3. Wsparcie aktywności  mieszkańców obszaru LSR do 2022 r.

3.1.1 Pomoc na realizację operacji polegającej na powierzeniu społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu 

lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską obejmuje wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w 

badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa na obszarze LSR.

Limit środków w naborze : 152 679,00 zł

Termin składania wniosków: Od 25 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Miejsce składania wniosków: Biuro Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo

W dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Uwaga w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia wirusem COVID-19 Biuro MLGR prosi o składanie wniosków o dofinansowanie 

(dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej)  Pocztą Polską za potwierdzeniem odbioru.

W przypadku składania wniosku osobiście Biuro MLGR informuje o konieczności uzgadniania terminu telefonicznie: 600400509!



Zakres tematyczny operacji: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 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”

Warunki udzielania wsparcia:
- Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

- Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju MLGR rozumie się operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.

-Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie 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”

- Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

- Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów dla danego przedsięwzięcia.

Lokalne kryteria wyboru operacji: karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach danego środka udostępnione są na stronie: www.mlgr.pl w zakładce:

dotacje/działania dla każdego przedsięwzięcia oraz w Biurze LGD.

Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania jest określona na karcie oceny dla każdego przedsięwzięcia.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
- Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz

niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VII. Informacja o załącznikach.

- Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju MLGR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru

operacji .

Informacja o miejscu udostępniania niezbędnych dokumentów o udzielenie wsparcia:
- Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia

- Warunki udzielenia wsparcia, Kryteria wyboru operacji określone w LSR

- Wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o udzielenie wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są w Biurze

Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na stronach internetowych:

- MLGR – www.mlgr.pl

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo, tel. 94 342-79-71 oraz drogą elektroniczną biuro@mlgr.pl

mailto:biuro@mlgr.pl

