
  

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE  

 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
AKTYWNI RAZEM



PROGRAM SPOTKANIA 

 Lokalna Grupa Działania 

 Inicjatywa LEDAER 

 Zakres wsparcia PROW 2014-2020 

 Lokalna Strategia Rozwoju – główne założenia 

 Nabór wniosków i harmonogram naborów 

 Koszty kwalifikowalne 

 Kryteria i zasady wyboru operacji 

 Wymogi realizacji operacji 

 

 



Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 

ZADANIA 
 

• szerokie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich i małych miast 

• poprawa konkurencyjności obszaru jako miejsca 
zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej 

• aktywizacja oraz inicjowanie współdziałania lokalnych 
środowisk 



Cele działalności 

 lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego                       
i historycznego 

 poprawa jakości życia 

 przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy 

 wspieranie rozwoju turystyki (kulturowej i rekreacyjnej,                          
agro- i ekoturystyki) oraz tworzenia infrastruktury turystycznej 

 popularyzacja oraz rozwój produktów i wyrobów regionalnych 

 kreowanie oraz promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku 
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

 wzmocnienie konkurencyjności i budowanie marki regionu 

 propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony 
środowiska naturalnego, krajobrazu, przyrody i zasobów historyczno-
kulturowych regionu 



TEREN DZIAŁANIA 
(miasta i gminy północno – zachodniego  Mazowsza) 

 
1. Gmina Brudzeń Duży 
2. Miasto i Gmina Gąbin 
3. Miasto Gostynin 
4. Gmina Gostynin 
5. Gmina Iłów 
6. Gmina Łąck 
7. Gmina Nowy Duninów 
8. Gmina Pacyna 
9. Gmina Sanniki 
10. Gmina Słubice 
11. Gmina Szczawin Kościelny 
 
Liczba ludności: 85 953 osób 

 
 
 

 

Partnerstwo trójsektorowe 
Sektor publiczny  
Sektor społeczny 
Sektor gospodarczy 



OBSZAR LGD 

 najbliższe Warszawie i Łodzi pojezierze 

 Wisła, Skrwa Prawa i Lewa oraz Zalew Włocławski 

 parki krajobrazowe: Gostynińsko-Włocławski i Brudzeński 

 dziedzictwo kulturowe i historyczne 

 duże kompleksy leśne 

 baza turystyczna i noclegowa 

 liczne szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe 



1. Lokalne Strategie Rozwoju dla danego terenu 

2. Podejście oddolne 

3. Partnerstwa publiczno-prywatne (LGD) 

4. Ułatwianie innowacyjności 

5. Zintegrowane i wielosektorowe działania 

6. Tworzenie powiązań (sieci kontaktów) 

7. Współpraca 

 

Laisons Entre Actions de Development de l’Economie Rural  
(powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich) 

 

Siedem cech Podejścia LEADER 



WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU REGIONU 

 

Cel podejścia LEADER / RLKS  

(rozwój lokalny kierowany przez społeczność)  

 

Wykształcenie w społecznościach i samorządach lokalnych 
umiejętności porozumiewania się, wyrażania swoich opinii, 
ale także współodpowiedzialności za swój własny rozwój 

 

Jeden z najważniejszych długofalowych rezultatów RLKS 

 

 

 

Partycypacyjność w RLKS / LEADER 



 Budżet ogółem - 734 999 913 euro brutto (z wkładem własnym)  

 Łączny planowany wkład UE – 467 668 000 euro 

 Realizacja LSR – 594 299 913 euro 

 

PROW 2014-2020 

Budżet: 13 513 295 000 euro (środki publiczne) z czego:  

 8 598 280 814 euro (EFRROW)  

 4 915 014 186 euro (wkład krajowy) 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) 

 

LEADER 2014-2020 



Pozyskane wsparcie z PROW 2014-2020 

 

Wsparcie przygotowawcze: 132 tys. 

Wdrażanie operacji w ramach LSR: 10 mln. 

Współpraca z LGD: 200 tys. 

Koszty bieżące i aktywizacja: 2.250 tys. 

 

LEADER  LGD AKTYWNI RAZEM 
(poddziałania PROW) 



Zakres wsparcia 

 

• Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

• Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR (podejmowanie działalności 
gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz podnoszenie 
kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości) 

• Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w ramach 
krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania 
rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 

krótki łańcuch dostaw – łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we 
współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi                                
i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami  

• Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem targowisk 

• Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

• Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 

• Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

 



Forma pomocy 

 Forma wsparcia 

 

Pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych.  

 

W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia 
działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej 
(premii).  



Beneficjenci 

 
 Osoby fizyczne – pełnoletni obywatele państwa członkowskiego UE, mający miejsce 

zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gdy osoba fizyczna nie 
wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) 
albo miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 
wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gdy 
osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ww. 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 

 Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki 
bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki 
wyznaniowe. 

 Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy 
przyznają zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na 
obszarze wiejskim objętym LSR. 

 



 Projekty (w ramach LSR) mają wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, 
miejscową infrastrukturę, lokalizację (poł. geogr.), dziedzictwo, potencjał 
mieszkańców, itp. 

 Projekty wdrażane w ramach LSR mają być zgodne z metodą LEADER          
(7 zasad): 
Terytorialność - koncentracja na pewnym obszarze, wzrost poczucia tożsamości społecznej, 
identyfikacji z miejscem zamieszkania, wykorzystywanie lokalnych zasobów 

Oddolność - inicjowanie przez podmioty lokalne w oparciu o konsultacje społeczne 

Partnerstwo - podział zadań i odpowiedzialności jasny i przejrzysty – partnerski 

Innowacyjność - promocja lokalnych zasobów w nowy sposób, tworzenie nowego produktu, 
nowego procesu, nowych form organizacji, rozpowszechnianie informacji w nowy sposób 

Zintegrowane podejście - integracja różnych podmiotów, sektorów, grup mieszkańców 

Decentralizacja zarządzania i finansowania 

Sieciowanie i współpraca - wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk 

Wymagania PROW  



Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
(LSR) 

Cel ogólny I: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR 

 Cel szczegółowy 1.1: Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru  

 Cel szczegółowy 1.2: Dyfuzja innowacji społecznych  

 Cel szczegółowy 1.3: Włączenie społeczne grup defaworyzowanych 

 Cel szczegółowy 1.4: Rozwój kompetencji kluczowych, społecznych, obywatelskich i zawodowych mieszkańców 

 Cel szczegółowy 1.5: Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury kulturalnej 

 

Cel ogólny II: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy 

 Cel szczegółowy 2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy 

 Cel szczegółowy 2.2: Promocja ekonomii społecznej  

 Cel szczegółowy 2.3: Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu 

 Cel szczegółowy 2.3: Rozwój rolnictwa ekologicznego (RE) i rolnictwa wspieranego przez społeczność (RWS) 

 

Cel ogólny III: Zachowanie i wykorzystanie walorów środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwiązań, w tym działania na rzecz ochrony klimatu 

 Cel szczegółowy 3.1: Edukacja mieszkańców i podmiotów obszaru w zakresie ekologii i ochrony klimatu 

 Cel szczegółowy 3.2: Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru 

 Cel szczegółowy 3.3: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 Cel szczegółowy 3.4: Promocja i wykorzystanie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii oraz innych innowacji dla 
gospodarki niskoemisyjnej 

  

WSKAŹNIKI  

 



Nabór wniosków nr 1/2016 

Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na: 

 

1) operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć: 

Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia: 360 tys. zł 

Cel szczegółowy 2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy 

Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!: 360 tys. zł 

Cel szczegółowy 3.2: Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru 

Przedsięwzięcie 3.4.1: CO2? Nie dziękuję: 180 tys. zł 

Cel szczegółowy 3.4: Promocja i wykorzystanie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii oraz innych 
innowacji dla gospodarki niskoemisyjnej 

 

2) operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć: 

Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia: 625 tys. zł 

Cel szczegółowy 2.1: Realizacja inwestycji tworzących miejsca pracy 

Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!: 460 tys. zł 

Cel szczegółowy 3.2: Marketing i rozwój oferty turystycznej obszaru 

 

Termin naboru wniosków: 16 listopada do 15 grudnia 2016 r. 



Forma wsparcia i informacja  
o ograniczeniach w wysokości kwot pomocy 

 

Operacje w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”  

 wysokość pomocy: premia w wysokości 60 tys. zł 

 forma: płatność ryczałtowa 

 

 

Operacje w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” 

 forma: refundacja poniesionych kosztów 

 intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych 

 maksymalna wysokość pomocy: 

 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1: Kowale swego szczęścia – do 156 250,00 zł 

 w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1: Nuda? Nie u nas! – do 153 333,33 zł 



Warunki udzielenia wsparcia 

 Pozytywna ocena wstępna (formalna) i rekomendacja do dalszej oceny 
zgodności z PROW 

 Pozytywna ocena pod względem zgodności z PROW oraz rekomendacja do 
dalszej oceny zgodności z LSR 

 Uznanie zgodności z LSR, tj. operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej 
jednego wskaźnika celu ogólnego, co najmniej jednego wskaźnika celu 
szczegółowego oraz wpisze się w co najmniej jedno przedsięwzięcie określone  
w LSR 

 Uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów w ocenie operacji według 
lokalnych kryteriów wyboru, tj. osiągnięcie w wyniku oceny zespołowej wniosku 
(średnia arytmetyczna z ocen indywidualnych) limitu co najmniej 50% 
maksymalnej możliwej do uzyskania przez wniosek liczby punktów (180 pkt.) 

 Limit dostępnych w ramach naboru środków finansowych nie zostanie 
wykorzystany na operacje, które uzyskały wyższą liczbę punków. 



LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (1) 

 Ryzyko niezrealizowania operacji jest niewielkie  – 30 pkt. 

Opis operacji wskazuje, że jest realizowana przez podmiot doświadczony w dotyczącym operacji obszarze 
merytorycznym i pokazuje spójność, logiczność i wykonalność operacji – planowane działania są                     
w stanie przynieść zakładane rezultaty. 

 Operacja jest efektywna finansowo – 20 pkt. 

Nakłady finansowe i pracy są proporcjonalne do założonych efektów operacji 

 Operacja generuje nowe miejsca pracy 

W rezultacie realizacji operacji powstanie przynajmniej 1 miejsce pracy - 10 pkt.  

W rezultacie realizacji operacji powstanie więcej niż 1miejsce pracy - 20 pkt.  

 Wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną            
w PROW 2014-2020: 

- do 15% włącznie - 5 pkt.  

- do 30% włącznie - 10 pkt.  

- powyżej 30% - 15 pkt.   

Udział dotacji ze środków PROW w ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych operacji jest niższy niż 
wartości określone przez odpowiednie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (2) 

 Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy 
defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR – 
10 pkt.  

Przedstawiciele grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy uzyskają w jej rezultacie 
zatrudnienie lub zwiększą swoje szanse na zatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy 
defaworyzowanej z innego niż dostęp do rynku pracy względu, określonej           
w LSR -  15 pkt. 

Przedstawiciele grup defaworyzowanych są uczestnikami działań planowanych w ramach operacji lub 
odnoszą bezpośrednie korzyści z ich realizacji.  

Grupy defaworyzowane: dzieci i młodzież (ograniczone możliwości kształcenia i rozwoju osobistego), bezrobotni, 
zwłaszcza młodzi i grupa 50+ (brak pracy i wynikająca z niego degradacja ekonomiczna i społeczna), osoby w wieku 
50+, w tym kobiety (częste wykluczenie zawodowe i społeczne), osoby ubogie i niepełnosprawne (wykluczenie 
ekonomiczne i społeczne, świadoma lub nieświadoma dyskryminacja).  

Wsparcie poprzez zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na ich potrzeby, aktywizację społeczną i integrację, rozwój 
osobisty, promocję na rynku pracy, wspieranie dotacjami działań realizujących ich potrzeby, poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań ich problemów. 

 Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter - 20 pkt. 

Operacja w innowacyjny sposób (stanowiąc innowację społeczną, organizacyjną, marketingową lub 
technologiczną) przyczynia się do rozwiązywania problemów lub zaspokajania potrzeb zidentyfikowanych 
w LSR. 



LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (3) 

 Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu – 20 pkt 

W ramach operacji wykorzystane zostaną technologie sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, bądź 
operacja będzie służyć rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki (np. transportu rowerowego, transportu 
zbiorowego itp.) 

 Operacja dotyczy założenia działalności, której podstawę będą stanowiły 
lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju) -  10 pkt. 

 Operacja w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 
realizowana jest w miejscowości/-ach zamieszkałej/-ych przez mniej niż 
5.000 mieszkańców -  10 pkt. 

 Operacja jest realizowana we współpracy z innymi podmiotami – 10 pkt. 

Z opisu operacji wynika, że oprócz wnioskodawcy w jej realizacji aktywnie uczestniczy co najmniej 1 
partner, wnoszący w nią swój potencjał lub/i zwiększający rezultaty/oddziaływanie operacji 

 

Innowacyjność operacji oznacza zastosowanie metod, środków, technologii niestosowanych dotychczas 
lub stosowanych jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) na obszarze LGD lub adresowanie operacji do 
grupy docelowej nie będącej lub będącej jednostkowo (np. tylko w jednej gminie) analogicznych adresatem 
działań. 



Nabór wniosków 

 Operacja może być realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 
rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie 
przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność 
końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, musi nastąpić w terminie 2 lat od 
dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.  

 Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów                             
o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl,                   
a także na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl. 

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji oraz zasady 
przyznawania punktów z spełnienie danego kryterium oraz procedura oceny wniosków, 
wyboru operacji, zamieszone są na stronie www.aktywnirazem.pl. 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zapewnia bezpłatne 
doradztwo w biurze LGD w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15 oraz w Łącku w punkcie 
informacyjno-konsultacyjnym przy ul. Brzozowej 1, tel.: 24 276 61 33, e-mail: 
aktywni.razem@wp.pl. 

http://www.aktywnirazem.pl/
http://www.prow.mazovia.pl/
http://www.aktywnirazem.pl/
mailto:aktywni.razem@wp.pl


Warunki kwalifikowalności (1) 

 

 W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 
gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki powinny być spełnione przez wszystkich 
wspólników tej spółki. 

 W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi 
mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. 

 Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny                       
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku, 
gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej                
w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został 
nadany spółce.  

 



Warunki kwalifikowalności (2) 

O pomoc może ubiegać się również: 

 gmina, która nie ma siedziby na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli jej obszar jest 
obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację 

 powiat, który nie ma siedziby na obszarze wiejskim objętym LSR, jeżeli przynajmniej 
jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu ma siedzibę na obszarze wiejskim 
objętym LSR. 

 

W przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej, o pomoc 
mogą ubiegać się wyłącznie pełnoletni obywatele państwa członkowskiego UE, mający 
miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR. 

 

W przypadku operacji w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, o pomoc nie może ubiegać się 
podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. 



Warunki kwalifikowalności (3) 

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych 

Wyjątek: operacja realizowana przez JSFP lub OPP, będącą organizacją pozarządową w zakresie,                 
w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013 (wydatki współfinansowane 
przez EFRROW nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego) 

 

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego 
zgodnie z ZRF, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz 
złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi             
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze 
wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo 
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza 
tym obszarem 



Warunki kwalifikowalności (4) 

4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy 
co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do 
zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

 

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem 

Nie dotyczy operacji, która będzie realizowana wyłącznie w zakresie: wzmocnienia kapitału 
społecznego albo zachowania dziedzictwa lokalnego albo budowy lub przebudowy ogólnodostępnej               
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej albo budowy lub 
przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych albo promowania obszaru objętego LSR,           
w tym produktów lub usług lokalnych. 

 

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych 



Warunki kwalifikowalności (5) 

7) podmiot ubiegający się o wsparcie: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, 
którą zamierza realizować, lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 
jeżeli jest osobą fizyczną, lub  

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować (nie dotyczy operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) 

 

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych 

 

9) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej 
wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi (nie dotyczy operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej). 



Warunki kwalifikowalności (6) 

 W przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie rozwijania działalności 
gospodarczej oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych              
i niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego, biznesplan, nie zakłada 
osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów. 

 

 W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów 
ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia 
się wartość rynkową tych kosztów. 

 

 Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie 
albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji 
odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 



Warunki kwalifikowalności (7) 

Pomoc nie jest przyznawana na: 

 

• operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb Beneficjenta 

 

• organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego 
cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych                                
i uzasadnionych w LSR 

 

• promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług 



Warunki kwalifikowalności (8) 

 Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc przysługuje raz           
w okresie realizacji Programu (PROW 2014-2020) 

 

 Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po 
upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy 

 

 Podmiotowi, który otrzymał pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na 
inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc              
w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana 

 

 Jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa 



Koszty kwalifikowalne (1) 

Koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu 
oraz racjonalne i obejmują koszty: 

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, takie jak:  

- honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo           
w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia 
wykonalności;  

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości 
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.  

 

2) zakupu robót budowlanych lub usług 

 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, 
licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 
znaków towarowych 



Koszty kwalifikowalne (2) 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości 

 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie 
zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, 
stanowiących eksponaty 

 

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków transportu są ustalane                         
w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 
pomniejszonych o koszty ogólne 

 

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5) i 6), w tym materiałów 



Koszty kwalifikowalne (3) 

8) wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą 
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez Beneficjenta na podstawie 
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji 
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego i wspierania 
współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą 

 

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 
1303/2013  

(podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na  

mocy prawodawstwa krajowego VAT) 

 

 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 
ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. 

 W przypadku projektu grantowego do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie granty. 

 Przepisu w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie stosuje się do kosztów ogólnych 
poniesionych przed dniem zawarcia umowy. 



Kwalifikowalność kosztów 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały: 

1) poniesione: 

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia                    
1 stycznia 2014 r. 

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają 
zastosowania – w wyniku wyboru przez Beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań 
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego 
trybu ich wyboru określonego w umowie 

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu 
na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia 
bezgotówkowego 

 

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji 
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i 
rozporządzenia nr 1305/2013. 



Podejmowanie działalności gospodarczej (1) 

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie: 

 

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną                           
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych 
lub produkcja napojów 

 

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej 
pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,                        
w szczególności nie był wpisany do CEIDG – i nie została mu dotychczas 
przyznana pomoc na operację w tym zakresie 



Podejmowanie działalności gospodarczej (2) 

Operacja zakłada: 

 

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 
i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to 
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy          
o pracę 

 

b) utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

 



Podejmowanie działalności gospodarczej (3) 

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej 
wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

 

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia 
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności                       
i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej, lub 

 

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla 
której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie 
utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej, 



Podejmowanie działalności gospodarczej (4) 

Planowane do poniesienia w ramach operacji koszty: 

- mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia,  

- nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych 
obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych 
poza obszarem wiejskim objętym LSR. 

 

Biznesplan, jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, 
jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona  
z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, 
jaką można przyznać na tę operację. 



Podejmowanie działalności gospodarczej (5) 

We wniosku o przyznanie pomocy zakres będzie określany w biznesplanie zamiast 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe 
z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: 

1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, 
jeżeli Beneficjent: 

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, w przypadku tzw. 
samozatrudnienia 

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję środowiskową, 
których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji 
objętych operacją 

2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 
operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem 



Podejmowanie działalności gospodarczej (6) 

 

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie             
3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po 
spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, 
nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż          
w dniu 31 grudnia 2022 r. 

 

 



Wybrane zobowiązania umowne 

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie stosuje się 
przepisów dotyczących zapewnienia trwałości operacji oraz konkurencyjnego wyboru 
wykonawców, a umowa zawiera ponadto zobowiązania Beneficjenta do: 

1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

a) zgłoszenia Beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych                          
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych                    
z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym 
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 

b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla 
której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania 
utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej 

2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub 
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym 
upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej 



Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

1) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na 
operację w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, której 
przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów 

 

2) operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez 
podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy 

 

3) przedsiębiorstwo spożywcze, w którym jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, 
przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub 
wprowadzania tej żywności na rynek, jeżeli podstawą działalności wykonywanej w tym 
inkubatorze jest przetwarzanie żywności 

 

Podmiot ubiegający się o wsparcie musi spełniać ww. definicję przedsiębiorstwa 
spożywczego 



Rozwijanie działalności gospodarczej (1) 

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność 

2) operacja zakłada: 

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 
i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to 
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy                    
o pracę 

b)  utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach 
realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu 
podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie 
podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. zł. 

 

Utworzenie miejsca pracy w odniesieniu do innej operacji – nie pozwala na potwierdzenie 
spełnienia ww. warunku dla danej operacji.  



Rozwijanie działalności gospodarczej (3) 

3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana 
pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo 
upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na 
operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

 

4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana 
pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego lub w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" – w przypadku ubiegania się                   
o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą 
sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów 



Wyłączenia ze wsparcia 

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca 
przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia RM             
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: 

• działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 
01.61.Z - dział. usł. wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z - dział. usł. 
wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z - dział usł. 
następująca po zbiorach, 01.64.Z - obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin) 

• górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo                   
i wydobywanie 

• przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 

• wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 

• produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

• produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz 
motocykli 

• transport lotniczy i kolejowy; gospodarka magazynowa 



Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi  
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 

1) Pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy (…) jest przyznawana 

podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma 
na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty                   
z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku 
towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług 

2) Porozumienie jest zawierane na czas oznaczony i zawiera postanowienia 
dotyczące wspólnej realizacji operacji, w szczególności: 

a) dane identyfikujące Strony porozumienia 

b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań 
objętych tą operacją 

c) wskazanie Strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu 
pozostałych Stron 

d) budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych Stron 



Możliwość uzyskania wsparcia na pozostałe zakresy 

Pomoc na operację w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego albo budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu 
potrzeb społeczności lokalnej. 

 

Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli operacja: 

1) służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych 

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia 
inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, 
wskazanych i uzasadnionych w LSR 

 

Przez wydarzenie cykliczne - wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz 
poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce 



Pomoc na projekt grantowy (1) 

Jest przyznawana, jeżeli: 

 

1) wysokość każdego grantu, jaki ma być udzielony Grantobiorcy, nie będzie 
wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych 

 

2) w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch 
zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość każdego z tych 
zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł 

 

Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości i wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 



Pomoc na projekt grantowy (2) 

Do przyznawania pomocy na projekt grantowy (realizowany przez LGD) nie stosuje się 
następujących warunków: 

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy 
co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do 
zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem 

- podmiot ten wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, 
którą zamierza realizować, lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 
jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 



Koszty Grantobiorców 

Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakresie poniżej 
wymienionych kosztów i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo 
przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków 
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 

1) ogólne 

2) zakupu robót budowlanych lub usług 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub  

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania  

dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty 

6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5), w tym materiałów 

7) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą 
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych 
przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub 
rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego i wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 
działalność gospodarczą 

8) podatku od towarów i usług (VAT) 



Koszty w ramach projektów grantowych (1) 

W przypadku projektów grantowych pomoc jest wypłacana, jeżeli ponadto: 

1) granty zostały udzielone Grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu,                
w wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. zł na jednego Grantobiorcę              
w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD 

2) suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego 
projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt 

 

W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury 
organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, limit                  
100 tys. zł liczy się oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne, 
jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem 
działalności danej jednostki organizacyjnej. 



Koszty w ramach projektów grantowych (2) 

W przypadku projektów grantowych pomoc jest wypłacana c.d.: 

 

3) każdy Grantobiorca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz 
nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku Grantobiorcy, który zgodnie 
ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki 
organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy: 

 

a) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności 
Grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, 
a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności 
danej jednostki organizacyjnej, 

b) Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest 
udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności oraz jest związana                      
z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy. 



Intensywność pomocy 

Intensywność pomocy wynosi do 95%, z wyjątkiem:  

- podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej - do 70% 

- jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%. 



Ustalenie limitu pomocy 

Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania                       
w ramach limitu, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na 
zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których 
realizacja nie została jeszcze zakończona. 

 

W przypadku wspólnej realizacji operacji przy ustalaniu wysokości 
środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu przez każdy                 
z podmiotów realizujących tę operację, wysokość limitu pomocy na 
Beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowi o kwotę stanowiącą 
iloczyn procentowego udziału każdego z tych podmiotów we 
wnioskowanej kwocie pomocy wskazanego we wniosku o przyznanie 
pomocy oraz kwoty pomocy przyznanej na operację. 



Zasada konkurencyjności 
(nie dotyczy projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) 

Zobowiązanie Beneficjenta dotyczące zachowania konkurencyjnego trybu wyboru 
wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- -finansowym operacji - 
w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, 
a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 
20 tys. złotych netto; 

 Ocena przeprowadzonego postępowania ofertowego 

1. Najwcześniej w dniu zawarcia umowy, a jednocześnie nie później niż w terminie 4 miesięcy 
przed pierwszym dniem terminu na złożenie wniosku o płatność możliwe jest złożenie przez 
Beneficjenta dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, 
potwierdzającej wybór najkorzystniejszej oferty. Na tym etapie możliwe jest również złożenie 
umowy z wykonawcą, o której mowa w ust. 18 pkt 2 załącznika nr 3 do umowy o przyznaniu 
pomocy, o ile została zawarta. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie oceniona przez Zarząd Województwa               
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia przez Beneficjenta. 

3. O wyniku oceny dokumentacji z przeprowadzonego postępowania ofertowego Beneficjent 
zostanie poinformowany pisemnie. 



Zasada konkurencyjności 

4. Jeżeli przeprowadzone przez Beneficjenta postępowanie ofertowe zostanie ocenione przez 

Zarząd Województwa pozytywnie, Beneficjent nie będzie zobowiązany do przedstawiania 
wraz z wnioskiem o płatność dokumentacji potwierdzającej zachowanie konkurencyjnego 
trybu wyboru wykonawców. 

 

5. W przypadku, gdy złożona dokumentacja, o której mowa w ust. 1, będzie zawierała braki 
lub uchybienia, Zarząd Województwa poinformuje Beneficjenta o zakresie braków lub 
uchybień wraz ze wskazaniem, iż w sytuacji zrealizowania zadania, w ramach którego koszty 
zostaną przedstawione do refundacji, na podstawie tak przeprowadzonego postępowania 
ofertowego, bez usunięcia tych braków i uchybień, które go dotyczą, zastosowana zostanie 
kara administracyjna, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do umowy. 
Jednocześnie, Zarząd Województwa poinformuje Beneficjenta o możliwości ponownego 
przeprowadzenia postępowania ofertowego i złożenia dokumentacji z ponownie 
przeprowadzonego postępowania ofertowego, która go dotyczy wraz z wnioskiem o płatność. 
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