
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zagórz, 15.11.2016 r.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER. Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego programem PROW 2014-2020.
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UREGULOWANIA PRAWNE:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

2. Rozporządzenie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, 

EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

zwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349)
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4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378)

5. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(Dz.U. 2015 poz. 1130)

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570; zm. Dz.U.2016. poz. 1390)
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1. Informacje ogólne o LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady jest dobrowolnym,

samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym

jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców, mającym na celu

działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jest organizacją pozarządową realizującą swoje cele statutowe jako

stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną nad którym sprawuje

nadzór Marszałek Województwa Podkarpackiego.
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W Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.04.2008r. zostało wpisane pod

numerem 0000303330.

REGON: 180339807;

NIP: 688-12-86-263.
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Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady swoim działaniem obejmuje 5 gmin,

2 z powiatu sanockiego: Gmina Komańcza i Gmina Zagórz oraz 3 gminy

powiatu leskiego: Gmina Baligród, Gmina Cisna i Gmina Lesko, które

zamieszkuje łącznie 34 493 osoby.
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2. Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczności lokalnej, poprawa jakości jej

życia i pobudzanie aktywności w sferze społecznej, środowiskowej oraz

gospodarczej.
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4. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

(LSR) na lata 2014-2020.

23  maja 2016r. w Rzeszowie LGD Nasze Bieszczady zawarła z Zarządem 

Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji 

Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) 

przyznającą 4 500 000 zł na realizację założeń określonych w LSR.
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Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) jest

powstałym w drodze konsultacji społecznych dokumentem, stanowiącym

podstawę do działań podejmowanych przez LGD w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Istota LSR polega na wskazaniu

kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad

strategią było odnalezienie tych kierunków, ostatecznie zdefiniowanych jako cele

ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR.
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1.0 Cel ogólny
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD 

Nasze Bieszczady

1.1

Cele szczegółowe

Wspieranie działań sektora pozarządowego i 

mieszkańców  na rzecz rozwoju i promocji obszaru LGD 

Nasze Bieszczady z wykorzystaniem zasobów  

przyrodniczych, historycznych i turystycznych.

1.2

Wspieranie działań na rzecz polepszenia warunków  

rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego 

mieszkańców oraz poprawa dostępności usług w 

zakresie wsparcia dla osób wykluczonych społecznie

1.3
Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności  i estetyki 

przestrzeni publicznej

1.4
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 

zachowane cenne elementy środowiska naturalnego

1.5
Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru 

LGD oraz pełniejsze wykorzystanie jego potencjału
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Przedsięwzięcia Grupy docelowe

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, aktywizacja, 

itp.)

Wskaźniki produktu

Nazwa

Końcowa 

2023

rok

1.1.1

Aktywizacja i lepsze 

zorganizowanie mieszkańców 

działających na rzecz swojej 

„małej ojczyzny”

organizacje pozarządowe

grupy 

nieformalne/mieszkańcy

projekt grantowy

Liczba 

zrealizowanych 

działań

5

1.1.2

Rozwijanie współpracy 

z innymi LGD oraz 

organizacjami pozarządowymi 

w zakresie aktywizacji 

mieszkańców

i promocji obszaru

organizacje 

pozarządowe,

mieszkańcy

projekt współpracy

Liczba 

zrealizowanych 

projektów

1

1.2.1

Rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury, kulturalnej, 

turystycznej i rekreacyjnej

JST, organizacje 

pozarządowe
konkurs

Liczba obiektów 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

kulturalnej, 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

objęta wsparciem

7



12

1.2.2

Aktywizacja 

i wspieranie inicjatyw 

społecznych na rzecz 

rozwoju infrastruktury 

rekreacyjnej na obszarze 

LGD

JST, organizacje 

pozarządowe

grupy 

nieformalne/mieszkańcy

projekt 

grantowy

Liczba 

zrealizowanych 

działań
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1.2.3

Aktywizacja i 

wspieranie inicjatyw 

społecznych na rzecz 

rozwoju integracji 

społecznej poprzez 

organizację zajęć 

rekreacyjnych z 

zaangażowaniem osób z 

grup defaworyzowanych 

z obszaru LGD

JST,

organizacje pozarządowe

grupy 

nieformalne/mieszkańcy

projekt 

grantowy

Liczba 

zrealizowanych 

działań

5
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1.3.1

Poprawa estetyki 

miejsc publicznych 

– wyposażanie w 

małą architekturę

JST,

organizacje 

pozarządowe

konkurs

Liczba miejsc  

publicznych 

które zostały 

poprawione 

estetycznie 

lub wyposażone 

w małą 

architekturę.

4

1.4.1

Realizacja 

inicjatyw na rzecz 

ochrony 

środowiska i 

przeciwdziałania 

zmianom klimatu –

promocja działań 

proekologicznych

JST,

organizacje 

pozarządowe

grupy 

nieformalne/m

ieszkańcy

projekt grantowy

Liczba 

zrealizowanych 

działań 

5
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1.5.1

Kultywowanie 

lokalnych tradycji 

i obrzędów: wspieranie 

działalności lokalnych 

zespołów ludowych , 

KGW, OSP w tym grup 

defaworyzowanych

organizacje 

pozarządowe, grupy 

nieformalne/mieszkańcy

projekt grantowy

Liczba 

zrealizowanych 

działań

5

1.5.2

Zachowanie 

materialnego 

dziedzictwa 

kulturowego dla 

przyszłych pokoleń: 

prace remontowo-

konserwatorskie. 

rewitalizacyjne

organizacje 

pozarządowe, grupy 

nieformalne/mieszkańcy

projekt grantowy

Liczba 

zrestaurowanych 

obiektów.

5

1.5.3

Poprawa wyposażenia 

GOK-ów, świetlic, 

domów ludowych, 

siedzib i strojów 

regionalnych KGW, 

OSP, zespołów 

sportowych  i innych 

grup działających na 

rzecz środowiska.

organizacje 

pozarządowe, grupy 

nieformalne/mieszkańcy

projekt grantowy

Liczba 

przeprowadzonych 

działań
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2.0 Cel ogólny
Wzrost potencjału  gospodarczego obszaru LGD 

Nasze Bieszczady

2.1

Cele szczegółowe

Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców

2.2
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora 

mikro, MSP  

2.3
Wzrost przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców 

na rzecz samozatrudnienia

2.4

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD, 

poprzez wsparcie przedsiębiorstw sektora turystycznego 

oraz działań prowadzonych przez sektor społeczny i 

publiczny 
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Przedsięwzięcia Grupy docelowe

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja, itp.)

Wskaźniki produktu

Nazwa

Końcowa 

2023

rok

2.1.1

Bezpośrednie dotacje 

inwestycyjne dla nowo 

powstających 

mikroprzedsiębiorstw 

tworzonych przez grupy 

defaworyzowane

Mieszkańcy z grupy 

defaworyzowanej

obszaru LGD Nasze 

Bieszczady

konkurs

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy

15

2.2.1

Dotacje inwestycyjne dla 

istniejących 

przedsiębiorstw 

wdrażających projekty 

innowacyjne, 

oferujących produkty 

lokalne oraz  tworzących 

nowe miejsca pracy

mikro i mali 

przedsiębiorcy 

z obszaru LGD 

Nasze Bieszczady

konkurs

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy

3
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2.3.1

Dotacje inwestycyjne 

dla osób chcących 

dywersyfikować 

źródła dochodu

Mieszkańcy z obszaru 

LGD Nasze Bieszczady
konkurs

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy

2

2.4.1

Dotacje inwestycyjne 

związane z poprawą  

lub rozwojem branży 

około turystycznej 

mikro i mali 

przedsiębiorcy,

mieszkańcy

konkurs

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy

2

2.4.2

Wspieranie inicjatyw  

społecznych na rzecz 

rozwoju i poprawy 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

LGD. 

JST, organizacje 

pozarządowe, grupy 

nieformalne/mieszkańcy

projekt 

grantowy

Liczba 

zrealizowanych 

działań
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5. Wdrażanie LSR

Wdrażanie LSR jest to działanie, które ma na celu umożliwienie mieszkańcom

obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej

strategii. Realizacja LSR powinna przyczynić się do poprawy jakości życia

na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności

oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Osiągnięcie

zamierzonych efektów (celów) będzie możliwe dzięki realizacji operacji

(projektów) wpisujących się w zakres tych przedsięwzięć.
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6. Harmonogram naborów

19

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność”

rok  naboru
półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2016

I ------------------

II

1.Rozwój istniejących działalności gospodarczych;

Przedsięwzięcie 

nr. 2.2.1

nr. 2.4.1

Kwota naboru: 900 tyś.

2.Zakładanie działalności gospodarczej -

samozatrudnienia;

Przedsięwzięcia nr. 2.3.1

Kwota naboru: 200 tyś.

3.Premie na założenie działalności gospodarczej   

Przedsięwzięcie nr. 2.1.1 

Kwota naboru: 500 tyś.
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2017

I

1.Konkurs –poprawa infrastruktury turystycznej, kulturalnej 

i rekreacyjnej 

Przedsięwzięcie nr. 1.2.1

Kwota naboru:630 tyś.

2. Konkurs-poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki 

przestrzeni publicznej; 

Przedsięwzięcie nr. 1.3.1

Kwota naboru: 720 tyś.

3.Projekt grantowy

Przedsięwzięcia

nr. 1.2.2

nr. 1.2.3

nr. 1.4.1

Kwota naboru: 250 tyś.

II

1. Premie na założenie działalności gospodarczej   

Przedsięwzięcie nr. 2.1.1 

Kwota naboru: 250 tyś.
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2018
I

1. Projekt grantowy

Przedsięwzięcia

nr. 1.1.1 

nr. 1.5.1

nr. 1.5.3

Kwota naboru: 250 tyś.

II ------------------------------

2019
I

1. Projekt grantowy

Przedsięwzięcie nr. 2.4.2

Kwota naboru: 300 tyś

2.Rozwój istniejących działalności gospodarczych; 

Przedsięwzięcie nr. 2.2.1

Kwota naboru: 300 tyś.

3.Zakładanie działalności gospodarczej 

(samozatrudnienia) 

Przedsięwzięcia nr. 2.4.1 

Kwota naboru: 100 tyś.

II ------------------------------

2020
I

1. Projekt grantowy

Przedsięwzięcie nr. 1.5.2 

Kwota naboru: 100 tyś.

II --------------------------

Budżet na nabory wniosków 

zgodnie z LSR
4 500 000,00



OPERACJE ADRESOWANE SĄ DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD 

a)podejmowanie działalności gospodarczej

b)rozwijanie działalności gospodarczej
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rozwój przedsiębiorczości, przez:

a) podejmowanie działalności gospodarczej 

BENEFICJENCI:

 Osoba fizyczna, jeżeli:

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 jest pełnoletnia,

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

 Osoby należące do grup defaworyzowanych:

 długotrwale bezrobotne,

 niepełnosprawni,

 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,

 osoby młode oraz osoby powyżej 50 roku życia. 23



rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej 

WARUNKI PRZYZANIA POMOCY:

 osoby ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS (z wyłączeniem osób

ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie – wyjątkiem od

tej zasady są osoby, które podejmują działalność gospodarczą w zakresie

produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów), które w okresie 2

lat poprzedzających dzień złożenia WOPP nie prowadziły działalności

gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej w szczególności nie były wpisane do CEIDG.
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rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej 

 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;
25



rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej 

Beneficjent zobowiązany jest 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 upłyną 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 upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności

końcowej, lub
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rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej 

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 upłyną

2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

2) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w

§ 4 ust. 1 pkt 5, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów

lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
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rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej 

FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY:

1. PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (PREMIA)

2. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch 

transzach, z tym że:

 pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy

i jest wypłacana niezwłocznie po zawarciu umowy;

 druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy

i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie

z biznesplanem.

3. Kwota pomocy to 50.000 lub 100.000 złotych,
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rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej 

Koszty kwalifikowalne:

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,
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rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej 

Koszty kwalifikowalne:

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

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

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

8) 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).
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rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej 

Pomoc 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,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o

środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez

odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
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KARTA OCENY WNIOSKÓW DOT. WYBORU - PREMIE

32

Przygotowanie 

zawodowe 

wnioskodawcy

Wnioskodawcy posiadający kwalifikacje i/lub doświadczenie w 

branży, w której chcą założyć/rozwijać przedsiębiorstwo. Należy 

udokumentować kwalifikacje i/lub doświadczenie i opisać 

powiązanie z planowaną operacją:

 brak kwalifikacji i doświadczenia – 0 pkt.

 wnioskodawca wykazał kwalifikacje – 1 pkt.

 wnioskodawca wykazał doświadczenie – 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 2 pkt.

Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

ze względu na 

dostęp do rynku 

pracy

Preferuje się operacje, których wnioskodawca jest:

 osobą długotrwale bezrobotną  - 1 pkt.

 osobą powyżej 50 roku życia – 1 pkt

 osobą do 25 roku życia – 1 pkt

 osobą niepełnosprawną – 1 pkt

 osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych - 1 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 4 pkt.
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Innowacyjność

operacji*

Preferuje się operacje innowacyjne w skali danego przedsiębiorstwa i/lub obszaru LSR. 

Należy wykazać na czym polega innowacyjność operacji:

 operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt.

 operacja jest innowacyjna w skali danego przedsiębiorstwa – 1 pkt.

 operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR – 2 pkt.

Wpływ operacji 

na rozwój 

sektora 

turystycznego 

Działalność, której dotyczy operacja jest związana z rozwojem sektora turystycznego:

 operacja nie dotyczy ww. zakresu – 0 pkt.

 operacja dotyczy ww. zakresu – 5 pkt. 

Wpływ na 

ochronę 

środowiska lub

klimatu

Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. Należy opisać planowane rozwiązania:

 operacja nie przewiduje zastosowania ww. rozwiązań – 0 pkt.

 operacja przewiduje zastosowanie ww. rozwiązania – 4 pkt.

Korzystanie z 

doradztwa LGD

Preferuje wnioskodawców, którzy na etapie przygotowania wniosku korzystali z 

doradztwa w LGD:

 Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w LGD – 0 pkt.

 Wnioskodawca korzystał z doradztwa w LGD – 1 pkt.



rozwój przedsiębiorczości, przez:

b) rozwijanie działalności gospodarczej
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rozwój przedsiębiorczości, przez:

b) rozwijanie działalności gospodarczej

BENEFICJENCI:

 Osoba fizyczna, jeżeli:

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 jest pełnoletnia,

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

znajduje się na obszarze objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna

wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
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rozwój przedsiębiorczości, przez: rozwijanie działalności gospodarczej

 Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej

oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

 Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
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rozwój przedsiębiorczości, przez: rozwijanie działalności gospodarczej

WARUNKI PRZYZNANIA I WYPŁATY POMOCY:

 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,

 podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie otrzymał dotychczas pomocy

na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło

co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie

działalności gospodarczej;

 podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień

złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez

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, 37



rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej

Beneficjent zobowiązany jest do:

 utworzenia 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,

 utrzymania miejsc pracy, w tym miejsca pracy, które zostanie utworzone w

ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty

płatności końcowej;

 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.
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rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej

FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY:

 refundacja części kosztów kwalifikowalnych

 pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyższej niż

70% kosztów kwalifikowalnych

 50 tys. zł – minimalna wysokość pomocy na jedną operację

 300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację
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rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej

Koszty kwalifikowalne:

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,

40



rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej

Koszty kwalifikowalne:

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

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,

8) 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).
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KARTA OCENY WNIOSKÓW DOT. WYBORU - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

42

Przygotowanie 

zawodowe 

wnioskodawcy

Preferuje się  wnioskodawców posiadających kwalifikacje i/lub 

doświadczenie w branży, w której chcą założyć/rozwijać 

przedsiębiorstwo. Należy udokumentować kwalifikacje i/lub 

doświadczenie i opisać powiązanie z planowaną operacją:

 brak kwalifikacji i doświadczenia – 0 pkt.

 wnioskodawca wykazał kwalifikacje – 1 pkt.

 wnioskodawca wykazał doświadczenie – 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 2 pkt.

Wpływ operacji 

na rynek pracy

Realizacja operacji spowoduje utworzenie  miejsc pracy:

 brak tworzenia dodatkowych miejsc pracy – 0 pkt.

 utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy – 1 pkt.

 utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 2 pkt.

 utworzenie 3 dodatkowych miejsc pracy – 3 pkt.

 utworzenie powyżej 3 dodatkowych miejsc pracy – 5 pkt.
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Wnioskowana 

kwota pomocy

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

 do 100 000 zł - 5 pkt.

 powyżej 100 000 zł do 150 000 zł – 4 pkt.

 powyżej 150 000 zł do 200 000 zł – 3 pkt.

 powyżej 200 000 zł do 250 000 zł – 2 pkt

 powyżej 250 000 zł do 300 000 zł - 1 pkt

Wsparcie grup 

defaworyzowanych

Preferuje się operacje, których wnioskodawca lub osoba planowana do 

zatrudnienia należy do grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR. 

Należy wykazać przynależność do grup defaworyzowanych:

 osoba długotrwale bezrobotna  - 1 pkt.

 osoba powyżej 50 roku życia – 1 pkt

 osoba do 25 roku życia – 1 pkt

 osoba niepełnosprawna – 1 pkt

 osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych- 1 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 4 pkt.
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Innowacyjność

operacji *

Preferuje się operacje innowacyjne w skali danego przedsiębiorstwa i/lub obszaru 

LSR. Należy wykazać na czym polega innowacyjność operacji:

 operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt.

 operacja jest innowacyjna w skali danego przedsiębiorstwa – 1 pkt.

 operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR – 2 pkt.

Wpływ operacji 

na rozwój sektora 

turystycznego

Działalność, której dotyczy operacja jest związana z rozwojem sektora turystycznego:

 operacja nie dotyczy ww. zakresu – 0 pkt.

 operacja dotyczy ww. zakresu – 5 pkt. 

Wpływ na 

ochronę 

środowiska lub

klimatu

Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. Należy opisać planowane rozwiązania:

 operacja nie przewiduje zastosowania ww. rozwiązań – 0 pkt.

 operacja przewiduje zastosowanie ww. rozwiązania – 2 pkt.

Korzystanie z 

doradztwa LGD

Preferuje wnioskodawców, którzy na etapie przygotowania wniosku korzystali z 

doradztwa w LGD:

 Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w LGD – 0 pkt.

 Wnioskodawca korzystał z doradztwa w LGD – 1 pkt.



Pomoc na operację w zakresach:

 podejmowanie działalności gospodarczej,

 rozwijanie działalności gospodarczej

nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest

sklasyfikowana w PKD jako:

1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2. górnictwo i wydobywanie;

3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
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5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych

wyrobów farmaceutycznych;

8. produkcja metali;

9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem

motocykli;

10. transport i lotniczy i kolejowy,

11. gospodarka magazynowa.
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NUMER IDENTYFIKACYJNY ARIMR DLA BENEFICJENTÓW PROW 2014-2020 

Informujemy przyszłych Beneficjentów, którzy będą zainteresowani składaniem

wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych

dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego

zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o

przyznanie płatności.

W razie niedopełnienia wymogu konsekwencją jest nieprzyznanie pomocy już na

etapie wstępnej weryfikacji wniosku. Dlatego też prosimy Wnioskodawców

nieposiadających takiego numeru o wcześniejsze składanie Wniosku o wpis do

ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na

miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Jednocześnie przypominamy

również o konieczności zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we Wniosku

o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. Zmiany

te należy zgłaszać bezpośrednio we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR.
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Dziękuję za uwagę 

LGD Nasze Bieszczady 

ul. 1000-lecia 1,  38-600 Lesko

tel./fax: 13 469 62 03

e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl

www.nasze-bieszczady.pl

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER. Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego programem PROW 2014-2020.
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