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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 21/2021/R  
z dnia 16 listopada 2021r. 

 
 

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. 

Informacja dodatkowa:  

przykładowe wzory oświadczeń wnioskodawcy potwierdzających spełnienie kryterium: 

Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 […] 

Definicja 3:  operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminację, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój. 
Sposób weryfikacji: oświadczenie wnioskodawcy 

Definicja 4: na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie operacja posiada zaplanowane do realizacji zadania w 
zestawieniu rzeczowo – finansowym, które nie zostały zakończone. 
Sposób weryfikacji: oświadczenie wnioskodawcy 

znajdują się w załącznikach do wniosku o dofinansowanie umieszczonych pod ogłoszeniem o naborze 

wniosków nr 21/2021/R. 

 

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. 
 
 

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 potwierdzające 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. 

 


