Ogłoszenie o naborze do współpracy realizacji operacji pt.
” KOCHAM BAŁTYK –CHRONIĘ BAŁTYK”
z dnia 11.02.2019 r.

Krajowa Izba Producentów Ryb informuje o możliwości składania oświadczenia woli o
współpracy w realizacji operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej
różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach
zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40
ust.1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142.
Termin i miejsce składania

I.


Termin: od 12.02.2019 r. do dnia 26.02.2019r.



Godz. składania: od 9:00 do 11:00 w siedzibie Biura KIPR, ul. Bohaterów Westerplatte 4a, 76270 Ustka.

II.

Forma złożenia oświadczenia
Oświadczenie

należy złożyć

na

obowiązującym

dla

danego

naboru

formularzu.

Deklaracje składa się bezpośrednio w Biurze KIPR (osobiście albo przez pełnomocnika albo
przez osobę upoważnioną).

III.

Formy wsparcia
Pomoc przyznaje się na realizację operacji w ramach działania 1.4 „ Ochrona i odbudowa
morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w
ramach zrównoważonej działalności połowowej „ w zakresie poddziałania, o którym mowa w
art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

IV.

Zakres tematyczny
Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzyzawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo I Morze”.

V.

Warunki przystąpienia do realizacji operacji
- Minimum dwa gatunki limitowane posiadane w Specjalnym Zezwoleniu Połowowym
- Długość jednostki pływającej do 12 m

VI.

Wymagane dokumenty
-Specjalne Zezwolenie Połowowe
- Licencja Połowowa

VII.

Kryteria wyboru
- Spełnienie obu kryteriów wskazanych w ogłoszeniu.
- Złożenie deklaracji wraz z załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

VIII. Wycofanie deklaracji
Wnioskodawca może wycofać złożoną deklarację poprzez pisemne zawiadomienie KIPR o
wycofaniu Wniosku. Oświadczenie skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków
prawnych, a wnioskodawca, który złożył, a następnie skutecznie wycofał deklarację, będzie
traktowany jakby tego oświadczenia nie złożył.

