Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 06/2019/R
z dnia 28 sierpnia 2019r.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz
kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR,
i kryteriów wyboru operacji

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wsparcia (dokumenty obligatoryjne):
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, które potwierdzają spełnienie warunków
udzielenia pomocy z uwzględnieniem przepisów prawa w 1 egzemplarzu wersji papierowej.
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (dokumenty nieobligatoryjne):
1. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie przez Wnioskodawcę minimum jednego z poniższych
warunków:
Wnioskodawca:
 prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:
 w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.
652), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela
wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub
 jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich
obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
 prowadzi działalność w zakresie:
 przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów
wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę
sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
 jest armatorem statku rybackiego:
 polskiej przynależności,
 zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich,
 na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie została zawieszone
albo cofnięte,
 którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
 jest pracownikiem ww. podmiotów zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonuje dla
nich prace na podstawie umów zlecenia przez okres dłuższy niż rok przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie,
 będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku
trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku
zaprzestania prowadzenia działalności przez ww. podmioty
wówczas operacja otrzymuje 5pkt.
Sposób weryfikacji: załączona dokumentacja potwierdzająca przynależność do jednej z wymienionych
grup.
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2. Kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez odpowiednią
jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający
miejsce i czas prowadzenia działalności dokumentujące spełnienie kryterium:
Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR lub prowadzi działalność na obszarze SGR min. 3 lata przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt.
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane
przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru
potwierdzający miejsce i czas prowadzenia działalności.
3. Kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną przez
SGR kwotę wsparcia potwierdzająca spełnienie kryterium*:
Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z
wyjątkiem wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty
dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w naborze limit środków):
 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i
mieszczących się w limicie środków – 3 pkt.,
 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie
środków – 1 pkt.,
 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i
mieszczących się w limicie środków – 0 pkt.
Sposób weryfikacji: listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku
wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty
dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w naborze limit środków - kopia informacji
wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną przez SGR kwotę wsparcia
wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją o
wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku).
*Dotyczy wyłącznie operacji, w stosunku do których Rada SGR obniżyła kwotę wsparcia ze względu
na niewystarczającą alokację w konkursie (operacje, które bez obniżenia kwoty wsparcia nie
zmieściłyby się w limicie środków). W przypadku pozostałych operacji kryterium oceniane jest na
podstawie list operacji wybranych do dofinansowania znajdujących się z dokumentacji
przechowywanej przez SGR.
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