Załącznik nr 1 do procedury wyboru i oceny operacji LGD

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby
ogłasza konkurs
w ramach PO RYBY 2014-2020
Zakres tematyczny: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie
morskich i rybackich
Forma wsparcia: dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 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”.
Ponadto w ramach konkursów możliwe jest ubieganie się o zaliczkę zgodnie z rozporządzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu
finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Termin składania wniosków: 09.06.2017 roku - 26.06.2017 roku
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby, Al. Św. Jakuba Apostoła 25,
84-360 Łeba, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio
tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
Limit środków dostępnych w konkursie: 745 542,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł
Warunki udzielenia wsparcia:
1) Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
2) Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
3) Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PO RYBY 2014-2020.
Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1) Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD)
sporządzone na formularzach
udostępnionych na stronie http://www.dorzeczeleby.pl
Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz
umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za
spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dostępne są na stronie
http://www.dorzeczeleby.pl
Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD. Pytania
można także kierować na adres e-mail: marcin.ramczyk@dorzeczeleby.pl oraz telefonicznie:
793 991 500
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