
Jak przygotować 

poprawny 

wniosek o dofinansowanie 

do SRLGD Morze i Parsęta?



Krok 1 – Ogłoszenie o naborze 

– czy spełniasz warunki?

Z wnioskiem może wystąpić:

- Osoba fizyczna,

- Osoba prawna,

- JONOP,

- Jednostki samorządu terytorialnego,

- NGO działające na rzecz rybołówstwa i akwakultury.

Na realizację swojego projektu będziesz mieć max. 18 

miesięcy.



Krok 2 – Ogłoszenie o naborze 

– czy Tobie się to opłaca?

Nasze wsparcie wynosi maksymalnie 50/85% 

poniesionych przez Ciebie kosztów, ale nie więcej niż 

300.000 na jednego beneficjenta.

Obowiązuje zasada refundacji (zwrotu) wydatków. 

Najpierw wykładasz swoje pieniądze (100%), a potem 

starasz się o zwrot części wydatków zgodnie z umową.



Krok 2 cd.

Nie płacimy za:

1. zakup używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;

2. nabycie gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;

3. nakłady rzeczowe;

4. pracę własną wykonywana przez beneficjenta będącego osobą 

fizyczną i pracę wolontariuszy;

5. koszty związane z umową leasingu:

a) w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta 

własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów 

ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

6. koszty amortyzacji środków trwałych;

7. koszty związane z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.



Krok 3 – oceń swoje szanse!

Sprawdź ile pieniędzy mamy w danym naborze 

(informacja jest w ogłoszeniu).

Jeśli będzie więcej chętnych niż pieniędzy, 

zadecydują kryteria punktowe.

Każdy wniosek musi zdobyć minimum punktów 

wymagane dla danego przedsięwzięcia!



Krok 4 - załączniki

Zdecydowany/a starać się o nasze środki?

Zacznij od zgromadzenia niezbędnych 

załączników (ich lista jest podana we 

wniosku). W pierwszej kolejności postaraj 

się o dokumenty „zewnętrzne”, wydawane 

przez urzędy i instytucje (czas!).



Krok 5 - biznesplan

Zastanów się jakie „codzienne” koszty 

będziesz ponosić (media, surowce, 

pracownicy, obsługa administracyjna).

Ile musisz mieć przychodów żeby pokryć 

koszty i mieć godziwy zysk?

Czy jesteś w stanie tyle zarobić?



Krok 5 cd.

Zacznij od tabel finansowych, przede 

wszystkim od rachunku zysków i strat.

Kiedy tabele potwierdzą dochodowość 

wypełnij pozostałe (opisowe) części 

biznesplanu.



Krok 6 – wniosek o przyznanie 

pomocy

Przepisz do wniosku dane z biznesplanu w 

odpowiednie pola. Wydrukuj i podpisz 

wniosek.

Dodaj niezbędne załączniki (biznesplan!).

Przygotuj komplet dokumentów, 

uporządkowany i gotowy do złożenia w 

Biurze.



Krok 7 – złóż wniosek i trzymaj 

kciuki!

LGD podejmie decyzję w ciągu 

maksymalnie 6 tygodni od zakończenia 

naboru.

Wnioski, które otrzymały wsparcie pojadą 

na drugą ocenę do UM w Szczecinie.

Po 3-6 miesiącach szczęśliwcy powinni 

otrzymać zaproszenia na podpisanie 

umów. 



Dziękuję za uwagę


