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Dofinansowanie krok po kroku...

Bezpłatne	wsparcie	doradcze	w	LGD

 zapoznaj	się	z	broszurą	i	wstępnie	zweryfikuj,	czy	Twój	pomysł	kwalifikuje	się	do	

otrzymania	dofinansowania,
 zgłoś	udział	w	szkoleniu	i	poznaj	szczegółowe	warunki	udzielania	wsparcia,
 umów	się	na	bezpłatne	doradztwo	w	biurze	LGD	i	skonsultuj	swój	pomysł	na	biznes.	

Nabór	wniosków	o	przyznanie	pomocy

 zapoznaj	się	z	ogłoszeniem	i	wszystkimi	dokumentami	dotyczącymi	naboru,
 przygotuj	dokumentację	aplikacyjną	–	możesz	liczyć	na	wsparcie	biura	LGD,	ale	nie	

zrobimy	tego	za	Ciebie,
 złóż	 kompletny	 wniosek	 wraz	 z	 wymaganymi	 załącznikami	 w	 biurze	 LGD	

w	terminie	wskazanym	w	ogłoszeniu.
Regularnie	 sprawdzaj	pocztę	e-mail	wskazaną	 jako	adres	do	kontaktu	we	wniosku.	

W	 terminie	 do	 2	 tygodni	 (termin	 orientacyjny)	 od	 zakończenia	 naboru	 możesz	

spodziewać	się	wezwania	do	złożenia	uzupełnień/wyjaśnień	do	wniosku	w	ciągu	7	dni	.

W	terminie	do	52	dni	od	dnia	zakończenia	naboru	wniosków	otrzymasz	informację	

o	rozstrzygnięciu	konkursu.	Termin	ulega	wydłużeniu	gdy	LGD	wzywa	do	uzupełnień.

Jeśli	 Twój	 wniosek	 nie	 zostanie	 wybrany	 do	 dofinansowania	 lub	 nie	 zmieści	 się	

w	limicie	dostępnych	środków,	a	Ty	nie	zgadzasz	się	z	oceną,	masz	prawo	do	wniesienia	

protestu.

Jeśli	Twój	wniosek	został	wybrany	do	dofinasowania	i	mieści	się	w	limicie	środków,	

w	 ciągu	 4	 m-cy	 możesz	 spodziewać	 się	 ewentualnego	 wezwania	 do	 wyjaśnień/	

uzupełnień	 wniosku	 od	 SW	 (UMWD),	 na	 złożenie	 których	 będziesz	 miał	 7	 dni,	

a	następnie	podpisania	umowy	o	dofinansowaniu.

Przeczytaj	 uważnie	 umowę,	 zapoznaj	 się	 z	 wymaganiami	 	 dotyczącymi	 wypłaty	

dofinansowania,	przestrzegania	wszystkich	postanowień,	a	w	przypadku	zaistniałych	

zmian/opóźnień/niezgodności	lub	jakichkolwiek	wątpliwości	niezwłocznie	kontaktuj	

się	z	nami.

Pamiętaj,	że	nie	wybór	operacji	do	dofinansowania,	a	zrealizowanie	operacji	zgodnie	

z	umową	daje	Ci	gwarancję	uzyskania	dofinansowania.
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Krótko o programie…

PROW 2014-2020

Program	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014	-2020	(PROW	2014-2020)	został	

opracowywany	 na	 podstawie	 przepisów	 Unii	 Europejskiej.	 Program	 jest	

wkomponowany	w	całościowy	system	polityki	rozwoju	kraju.

Celem	 głównym	 PROW	 2014	 -2020	 jest	 poprawa	 konkurencyjności	 rolnictwa,	

zrównoważone	zarządzanie	 zasobami	naturalnymi	 i	działania	w	dziedzinie	klimatu	

oraz	zrównoważony	rozwój	terytorialny	obszarów	wiejskich.	

Najważniejsze	akty	prawne:	

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

 z późniejszymi zmianami.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. Ustanawiające wspólne przepisy dotyczące europejskiego funduszu rozwoju 

regionalnego, europejskiego funduszu społecznego, funduszu spójności, europejskiego 

funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz europejskiego funduszu 

morskiego i rybackiego. 

Wykaz	innych	obowiązujących	aktów	prawnych	i	wytycznych	znajduje	się	na	stronach	

www.lider-a4.pl	i	www.umwd.pl

Działanie RLKS - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jest	 jednym	

z	działań	 realizowanych	w	 ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	 lata	

2014-2020,	 finansowanego	 ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	 Rolnego	 na	 rzecz	

Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	(EFRROW).

Działanie	 RLKS	 umożliwia	 lokalnym	 społecznościom	 inicjowanie,	 podejmowanie	

i	 realizację	 w	 sposób	 partycypacyjny	 działań	 rozwojowych	 odpowiadających	 na	

potrzeby	społeczne	i	gospodarcze	obszaru.	Realizacja	podejścia	RLKS	przyczyni	się	do	

zrównoważonego	 rozwoju	 lokalnego,	 który	 jest	 ważnym	 elementem	 efektywnego	

wykorzystania	 zasobów	 i	 potencjału	 regionu	 oraz	 zwiększenia	 aktywności	

społeczności	lokalnej	i	rozwoju	społeczno-gospodarczego.
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Jeśli jesteś zainteresowany dotacją zweryfikuj możliwość otrzymania wsparcia:

Rozwijanie działalności gospodarczej

 Czy	 jesteś	 podmiotem	 będącym	 i	 czy	mikro lub małym przedsiębiorstwem 

spełniasz	warunku	otrzymania	pomocy	de	minimis?

 Czy	 miejsce	 oznaczone	 adresem,	 pod	 którym	 podmiot	 wykonuje	 działalność	

gospodarczą	zgodnie	z	CEiDG/KRS	znajduje	się	na	obszarze	objętym	LSR,	 tj.	na	

obszarze	jednej	z	gmin	członkowskich	LGD	Lider	A4?

 Czy	w	okresie	3	lat	poprzedzających	dzień	złożenia	wniosku	do	LGD	wykonywałeś	

łącznie	 przez	 co	 najmniej	 365	 dni	 działalność	 gospodarczą	 oraz	 nadal	 ją	

wykonujesz?

W	 ramach	 realizacji	 działania	 RLKS	 Stowarzyszenie	 Lider	 A4	 we	 współpracy	 ze	

społecznością	 lokalną,	 przedsiębiorcami	 i	 samorządami	 lokalnymi	 opracowało	

Strategię	Rozwoju	 Lokalnego	Kierowanego	przez	 Społeczność	 na	 lata	 2015	 -	 2023.	

Strategię	wraz	z	wymaganymi	załącznikami	złożono	do	konkursu	ogłoszonego	przez	

Zarząd	Województwa	Dolnośląskiego	i	decyzją	powołanej	przez	Zarząd	Województwa	

Komisji	w	dniu	20.12.2017r.		wybrano	do	realizacji.

Podpisana	 przez	 Zarząd	 Stowarzyszenia	 Lider	 A4	 Umowa	 ramowa	 przyznaje	 LGD	

dofinansowanie	 z	 Europejskiego	 Funduszu	 Rolnego	 na	 rzecz	 Rozwoju	 Obszarów	

Wiejskich	 na	 realizację	 przedsięwzięć	 i	 celów	 zawartych	 w	 Strategii.	 W	 okresie	

wdrażania	 Strategii	 Stowarzyszenie	 LGD	 Lider	 A4	 będzie	 ogłaszać	 konkursy	

i	przyznawać	dofinansowanie	dla	projektów,	które	realizują	założone	w	Strategii	cele	

oraz	wpływają	na	osiągnięcie	zakładanych	wskaźników	produktów	i	rezultatów.

8 100 000,00 zł	 to	 kwota	 środków	 przeznaczona	 na	 dofinansowanie	 projektów	

realizujących	 cele	 Strategii	 Rozwoju	 Lokalnego	 Kierowanego	 przez	 Społeczność, 

z czego ponad 50% tj. 4 212 000,00 zł przeznaczone jest na wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości. Projekty	 z	 zakresu	 rozwoju	 przedsiębiorczości	 zostały	

uwzględnione	w	opracowanej	przez	LGD	Strategii	w	ramach:

Celu ogólnego nr 1: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na obszarze Lider A4 

do roku 2022 

w tym celu szczegółowego 1.1: Wzmocnienie potencjału mikro i małych 

przedsiębiorstw obszaru Lider A4 do roku 2022.

Poprzez przedsięwzięcia:

1.1.1. Poprawa konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw obszaru Lider A4

1.1.2 Wsparcie uruchamiania działalności gospodarczej przez mieszkańców 
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 Czy	ewentualną	pomoc	na	podejmowanie	działalności	otrzymałeś	wcześniej	niż	

2	lata	przed	dniem	złożenia	wniosku	o	przyznanie	pomocy	na	rozwój	działalności?

Podejmowanie działalności gospodarczej
 Czy	jesteś	pełnoletnim	obywatelem	UE?
 Czy	 zamieszkujesz	 na	 obszarze	 objętym	 LSR	 tj.	 na	 obszarze	 jednej	 z	 gmin	

członkowskich	LGD	Lider	A4	(Kąty	Wrocławskie,	Kobierzyce,	Siechnice,	Z� órawina,	

Domaniów)?	Zameldowanie	stałe	lub	czasowe.
 Czy	nie	podlegasz	ubezpieczeniu	w	KRUS	 z	mocy	ustawy	 i	w	pełnym	zakresie,	

chyba	 że	 podejmujesz	 działalność	 gospodarczą	 dotyczącą	 produkcji	 artykułów	

spożywczych	lub	produkcji	napojów?
 Czy	w	okresie	 2	 lat	 poprzedzających	dzień	 złożenia	wniosku	nie	wykonywałeś	

działalności	gospodarczej	tzn.	nie	była	wpisana	do	CEIDG,

Dodatkowe warunki przyznania pomocy:
 podmiot	 powinien	 posiadać	 numer identyfikacyjny nadany	 przez	 Agencję	

Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa,
 operacja	 zakłada	 realizację	 inwestycji	 na	obszarze	objętym	LSR	 tj.	 na	obszarze	

jednej	z	gmin	członkowskich	LGD	Lider	A4,
 w	 przypadku	 planowania	 inwestycji	 trwale	 związanych	 z	 nieruchomością,	

wymagane	jest	posiadanie	tytułu	prawnego	wraz	ze	zgodą	właściciela/właścicieli	

na	 realizację	 operacji	 i	 zachowania	 jej	 trwałości	 w	 chwili	 składania	 wniosku	

o	przyznanie	pomocy.	Za	operacje	trwale	związane	z	nieruchomością	należy	uznać	

także	 operacje	 polegające	 na	 zakupie	 urządzeń/maszyn	 wymagających	

posadowienia,
 nieruchomość,	w	której	realizowana	będzie	operacja	musi	posiadać	adekwatny	do	

rodzaju	działalności	sposób	użytkowania,
 koszty	kwalifikowane	operacji	nie	mogą	być	współfinansowane	z	innych	środków	

publicznych,	
 koszty	 kwalifikowane	 operacji	 nie	 mogą	 być	 ponoszone	 wcześniej	 niż	 po	

podpisaniu	 umowy	 dofinansowania,	 biorąc	 pod	 uwagę	 terminy 		 proceduralne

umowy	powinny	być	podpisane	do	6	miesięcy	od	ukończenia	naboru,
 realizacja	operacji	powinna	przebiegać	w	nie	więcej	niż	2	etapach,	a	jej	rozliczenie	

powinno	nastąpić	w	terminie	do	2	lat	od	dnia	zawarcia	umowy,	lecz	nie	później	niż	

do	dnia	31	grudnia	2022r.,	
 operacja	 jest	 uzasadniona	 ekonomicznie	 i	 będzie	 realizowana	 zgodnie	

z	 załączonym	do	wniosku	 biznesplanem,	 a	w	 	 okresie	 12	m-cy	 od	 otrzymania	



LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ 

1.1.1 – rozwijanie działalności gospodarczej i /lub 1.1.2 – podejmowanie działalności 

gospodarczej

 tabela cz I

l.p. Kryterium Opis 

Sposób naliczania 

punktów preferen-

cyjnych 

Liczba 

punk-

tów 

 

1 
Wysokość wniosko-

wanej pomocy 

Preferuje się operacje, w których założona wnioskowaną 

wysokość wsparcia nie przekracza średniej wysokości 

wsparcia wynikającej z podziału alokacji w danym konkur-

sie na planowaną do osiągnięcia wartość wskaźnika 

produktu wskazaną w załączniku nr 1 do danego ogłosze-

nia o konkursie.  

Wnioskowana 

wysokość 

wsparcia jest 

równa lub 

mniejsza od 

założonej średniej 

5 

1.1.1 

Wnioskowana 

wysokość 

wsparcia 

przekracza 

założoną 

średnią 

0 

2 

Liczba utworzonych 

nowych miejsc pracy 

w ramach wniosko-

wanej pomocy 

Preferuje się operacje, w których wnioskodawca, w 

sposób nie budzący wątpliwości, we wniosku i/lub załącz-

nikach do wniosku wykaże tworzenie więcej miejsc pracy 

niż wymagane minimum1). 

Wysokość przyznanych punktów jest uzależniona od liczby 

zaplanowanych przez wnioskodawcę do uruchomienia 

nowych miejsc pracy 

0 lub 1 miejsce 

pracy 
0 

1.1.1 

1.1.2 

2 nowe miejsca 

pracy 
3 

3 nowe miejsca 

pracy i więcej 
5 

3 

Wysokość wkładu 

własnego wniosko-

dawcy 

Preferuje się operacje/granty, w których wnioskodawca, 

w sposób nie budzący wątpliwości, we wniosku i/lub 

załącznikach do wniosku wykaże, że wkład własny 

wnioskodawcy przekracza wysokość wkładu wymaganego, 

a w przypadku operacji w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 

(premia na rozpoczęcie działalności)  udział procentowy 

środków własnych w budżecie całkowitym projektu. 

od 5% do 10% 2 

1.1.1 

1.1.2 

powyżej 10% 

do 15% 
3 

Powyżej 15% 4 

4 

Utworzenie miejsca 

pracy dla osoby 

kwalifikowanej jako 

defaworyzowana na 

lokalnym rynku 

pracy
2) 

Preferuje się operacje, w których wnioskodawca, w 

sposób nie budzący wątpliwości, we wniosku i/lub załącz-

nikach do wniosku wykaże utworzenie miejsca pracy, a w 

przypadku podejmowania działalności gospodarczej – 

samozatrudnienie, osoby, która kwalifikuje się do grupy 

defaworyzowanej  na lokalnym rynku pracy wg LSR
3)

.  

 

Status osoby niepełnosprawnej ustala się na podstawie 

właściwego aktualnie obowiązującego orzeczenia.  

nie spełnia 

warunku 
0 

1.1.1 

1.1.2 

spełnia warunek 

poprzez zatrudnie-

nie/samozatrud-

nienie osoby 

niepełnosprawnej 

10 

spełnia warunek 

poprzez zatrudnie-

nie/samozatrud-

nienie kobiety 

nd 

spełnia warunek 

poprzez zatrudnie-

nie/samozatrud-

nienie osoby 

młodej, poniżej 34 

r.ż. 

nd 

 



 tabela cz II

5 

Utworzenie miejsca 

pracy w obszarach 

działalności prefero-

wanych na lokalnym 

rynku pracy 

 

Preferuje się operacje polegające na utworzeniu miejsca 

pracy (także w rozumieniu uruchomienia własnej działal-

ności gospodarczej – samozatrudnienia) przez przedsię-

biorstwa: 

1. Świadczące usługi na rzecz osób zależnych (dzieci, 
seniorów, osób niepełnosprawnych) 

2. Świadczące usługi kwalifikowanych jako Sekcja „I” PKD 
3. Świadczące usługi kwalifikowanych jako Sekcja „R” 

PKD lub sekcja N w zakresie wspierającej działalność 
związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją i turystyką 

4. Które będą opierały uruchamianą działalność gospo-
darczą na lokalnych produktach rolnych

5)
 

UWAGA! Punkty preferencyjne za wskazane obszary 

działalności gospodarczej nie sumują się – wnioskodawca 

otrzyma punkty za jeden, wybrany rodzaj działalności. 

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać spełnienie 

kryterium, w sposób nie budzący wątpliwości, we wniosku 

i/lub załącznikach  do wniosku. 

nie spełnia 

warunku 
0 

1.1.1 

1.1.2 

spełnia waru-

nek 
5 

6 

Wdrażanie rozwiązań 

innowacyjnych 

 

Preferuje się operacje, w których wnioskodawca, w 

sposób nie budzący wątpliwości, we wniosku i/lub załącz-

nikach do wniosku wykaże wdrażanie innowacji. Innowa-

cja może dotyczyć sfery gospodarczej (funkcjonowania 

przedsiębiorstw) jak i sfery społecznej  związanej z funk-

cjonowaniem społeczeństwa . 

Definicję innowacji określono w LSR, patrz rozdział VI pkt 3 

Innowacje w LSR na lata 2015-2020 

operacja nie 

jest innowa-

cyjna 

0 
1.1.1 

1.1.2 

 
operacja jest 

innowacyjna 
2 

7 

Wdrażanie rozwiązań 

z zakresu ochrony 

środowiska oraz 

przeciwdziałania 

zmianom klimatycz-

nym 

Preferuje się operacje,  w których wnioskodawca, w 

sposób nie budzący wątpliwości, wykaże zarówno w części 

opisowej jak i rzeczowo-finansowej wniosku, że inwesty-

cja lub jej element ma pozytywny wpływ na ochronę 

środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu
5) 

Konieczne jest wykazanie efektu ekologicznego na jaki 

powołuje się wnioskodawca w sposób  mierzalny i obiek-

tywny, za pomocą wybranego adekwatnego wskaźni-

ka/wskaźników.  Określenie sposobu jego/ich pomiaru, a 

także  wskazanie wartości wskaźnika/wskaźników jaki 

zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu proponowanych 

proekologicznych rozwiązań i analogicznie wartości tego 

wskaźnika/wskaźników  w przypadku nie zastosowania 

tego rozwiązania. Zarówno dobór wskaźnika/wskaźników 

jaki i metodologia jego pomiaru  nie mogą budzić wątpli-

wości w zakresie jego adekwatności do wykazywanego 

przez wnioskodawcę efektu ekologicznego 

operacja nie 

spełnia kryte-

rium 

0 

1.1.1 

1.1.2 

operacja 

spełnia kryte-

rium 

2 

11 
Społeczny wymiar 

operacji/grantów 

Preferuje się operacje, w których wnioskodawca, w 

sposób nie budzący wątpliwości we wniosku i/lub załącz-

nikach do wniosku,  wykaże pozytywny wpływ na sytuację 

społeczną beneficjentów klasyfikowanych do kategorii 

faworyzowanych społecznie (zdefiniowanych w LSR) 

Działania wpisujące się w niniejsze kryterium mogą być 

zaplanowane także w ramach np. wolontariatu pracowni-

czego realizowanego w nurcie idei społecznej odpowie-

dzialności biznesu. Wymagane jest zarejestrowanie  

oferowanego wsparcia w  portalu  lider-a4.org, na tej 

podstawie weryfikowane będzie spełnienie niniejszego 

warunku  

nie spełnia 

warunku 
0 

1.1.1 

1.1.2 

 

spełnia waru-

nek 
3 
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Zintegrowany cha-

rakter opera-

cji/grantów 

Preferuje się operacje, w których wnioskodawca, w 

sposób nie budzący wątpliwości we wniosku i/lub załącz-

nikach do wniosku,  wykaże, iż planowana operacja 

powiązana jest z innymi  działaniami/projektami zrealizo-

wanymi albo realizowanymi, które wpisują się w LSR, a 

powiązanie to powoduje wytworzenie tzw. wartości 

dodanej. 

nie spełnia 

warunku 
0 

1.1.1 

1.1.2 

 spełnia waru-

nek 
2 

18 

Konsultacje meryto-

ryczne na etapie 

przygotowywania 

wniosku z pracowni-

kiem Biura LGD 

Konsultacje merytoryczne są gwarancją prawidłowego 

przygotowania wniosku co bezpośrednio wpływa na 

efektywność i skuteczność wdrażania celów LSR, a także 

skrócenie czasu procedowania wniosku. Kryterium weryfi-

kowane na podstawie informacji zawartej we wniosku o 

przyznanie pomocy. Należy podać datę przynajmniej 

jednej sesji konsultacyjnej i datę uczestnictwa w szkole-

niu. Podane dane będą weryfikowane również na podsta-

wie listy obecności na szkoleniu i  rejestru konsultacji 

prowadzonego przez LGD. 

Do otrzymania punktacji w tym kryterium niezbędne jest 

aby minimum 1 osoba odpowiedzialna z przygotowanie 

wniosku uczestniczyła w organizowanym przez LGD 

bezpłatnym szkoleniu i aby skorzystała z co najmniej 1 h 

bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników 

LGD. Wymagane jest ustalenie z biurem LGD  terminu 

doradztwa, a pierwsza godzina doradztwa powinna mieć 

miejsce nie później niż tydzień przed dniem, w  

Którym  upływa termin składania wniosków w naborze.  

bez konsultacji 0 

1.1.1 

1.1.2 

z konsultacjami 3 

19 Jakość projektu 

Cele projektu będą adekwatne do zidentyfikowanych 

problemów i grup docelowych. Kryterium weryfikowane 

na podstawie analizy wniosku i załączników do wniosku 

nie spełnia 0 

1.1.1 

1.1.2 

spełnia 2 

Cele i działania będą spójne tj. proponowane działania 

będą racjonalne i doprowadzą do realizacji wyznaczonych 

celów operacji i zostały określone wskaźniki produktu oraz 

rezultatu. Kryterium weryfikowane na podstawie analizy 

wniosku i załączników do wniosku 

nie spełnia 0 

spełnia 2 

Racjonalność budżetu – zaplanowane wydatki będą 

uzasadnione i właściwie oszacowane (racjonalne) Kryte-

rium weryfikowane na podstawie analizy wniosku i 

załączników do wniosku. 

nie spełnia 0 

spełnia 2 

Wniosek jest prawidłowo wypełniony, zawiera wszystkie 
wymagane załączniki, które są prawidłowo uporząd-
kowane i ponumerowane zgodnie ze spisem załączników 
we wniosku. Pracownik przyjmujący wniosek stwierdza 
zgodną liczbę załączników a także liczbę stron poszczegól-
nych załączników. 

nie spełnia 0 

spełnia 2 
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Doświadczenie wnio-

skodawcy w realizacji 

projektów 

Preferuje się operacje, w których wnioskodawca, w 
sposób nie budzący wątpliwości we wniosku i/lub załącz-
nikach do wniosku,  wykażą, że posiadają doświadczenie 
w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych 
publicznych. Doświadczenie oznacza, że wnioskodawca 
zawarł stosowną umowę na podstawie, której zrealizował 
i rozliczył przynajmniej jeden projekt. Kryterium weryfi-
kowane będzie na podstawie oświadczenia, w którym 
beneficjent wskaże datę podpisania umowy na podstawie 
której realizował projekt/operację, jej tytuł/zakres, kwotę 
dofinansowania oraz datę zakończenia/rozliczenia zada-
nia. 

1 zrealizowany 

projekt 

 

1 

 

1.1.1 

 
2 lub więcej 

zrealizowanych 

projektów 

2 
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Termin realizacji 

projektu 

 

Preferuje się operacje, które zapewniają czas zakończe nia 
realizacji operacji w okresie krótszym niż  12 m-cy od 
chwili podpisania umowy przyznania pomocy (weryfikacja 
na podstawie deklarowanej daty złożenia wniosku o 
płatność ostateczną przy założeniu że termin podpisania 
umowy obliczony jest zgodnie z terminami przewidzian y-
mi w rozporządzeniu (45 dni ocena LGD + 4 miesiące 
weryfikacja UMWD, w przypadku wydłużenia się założo-
nego terminu podpisania umowy pomocy możliwa będzie 
analogiczna zmiana terminu złożenia wniosku o płatność). 

 
operacja 

spełnia kryte-
rium 

 

5 

 
1.1.1 

1.1.2 

 operacja nie 
spełnia kryte-

rium 
 

0 

22 

Czas zamieszkiwa-

nia/prowadzenia 

działalności  na 

obszarze LGD 

Preferuje się wnioskodawców którzy nieprzerwanie 

zamieszkują / posiadają oddział lub siedzibę  na obszarze 

LGD co najmniej od 3 miesięcy  kalendarzowych przed 

dniem złożenia wniosku , kryterium weryfikowane na 

podstawie zaświadczenia o zameldowaniu /zamieszkaniu 

/wpisie do właściwego rejestru dot. prowadzenia działa l-

ności gospodarczej  

nie spełnia 

kryterium 
0 

1.1.2 

1.1.1 
spełnia kryte-

rium 
2 

 

uwagi: 
1)

 wymagane minimum oznacza – zgodnie z rozporządzeniem ministra 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 

2015 – 2022” (dz. u. z 2015 poz. 1570) – 1) brak konieczności utworzenia miejsca pracy w przypadku wnioskowanej kwoty 

pomocy w wysokości poniżej 25 tys. zł.; 2) konieczność utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, w przypadku wnioskowanej kwo ty pomocy przekraczają-

cej 50 tys. zł. 
2)spełnianie więcej niż jednego kryterium (przez osobę defaworyzowaną) nie stanowi podstawy do przyznawania dodatkowych 

punktów – np. jeżeli jednocześnie spełnia się kryterium kobieta oraz niepełnosprawność, wówczas t ylko jedno z kryteriów 

stanowi podstawę do przyznania dodatkowych punktów.
 

3) zgodnie z kategoriami zakwalifikowanymi jako de faworyzowane w LSR na lata 2015 – 2022. 
5) 

inwestycje dotyczące ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu rozumiane są jako inwestycje realizowane w 

ramach operacji, obejmujące: (1) poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych; (2)  poprawę efektywności wyko -

rzystania energii; (3) zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; (4) redukcję emisji gazów c ieplarnianych i 

amoniaku z rolnictwa; (5) redukcję zanieczyszczeń środowiska; (6)  woda/gleba/powietrze, i inne środowiskowo -klimatyczne 

aspekty przedsięwzięć inwestycyjnych. na potrzeby właściwego kwalifikowania inwestycji można wykorzystać informacje 

zawarte w ekspertyzie: realizacja celów przekrojowych – środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu, przystosowanie się do 

zmian klimatu – w ramach działań inwestycyjnych programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, instytut technolo-

giczno – przyrodniczy oddziała warszawa, listopad 2014, opracowanie przygotowane na zlecenie ministerstwa rolnictwa i 

rozwoju wsi. 
6)

 działy gospodarki narodowej (19) podzielone są na 86 gałęzi oraz 371 branż. polska klasyfikacja działalności gospodarczej 

(PKD) przewiduje przyporządkowanie prowadzonej działalności przez każdego przedsiębiorcę według sekwencji: dział – grupa – 

klasa – podklasa. tym samym przy ocenie niniejszego kryterium jako branżę należy traktować poziom klasy (w rozumieniu PKD). 
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płatności	końcowej,	beneficjent	wykaże	osiągnięcie	co	najmniej	30%	zakładanego	

w	biznesplanie	ilościowego	lub	wartościowego	poziomu	sprzedaży,	
 minimalna	 całkowita	 wartość	 operacji	 wynosi	 nie	 mniej	 niż	 50	 tys.	 zł,	

a	w	przypadku	podejmowania	działalności	gospodarczej	min.	70	%	kwoty	premii	

wydatkowane	jest	na	koszty	kwalifikowalne	operacji,
 podmiot	ubiegający	się	o	dofinansowanie	wykaże,	że:

 realizacja	operacji	nie	jest	możliwa	bez	udziału	środków	publicznych,
 wszystkie	działania	podejmowanie	w	ramach	operacji	są	zgodne	z	obowiązu-

jącymi	przepisami	prawa	krajowego,	prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	

na:
-	  prawo budowlane,	 pamiętajmy,	 że	 prowadząc	 działalność	 gospodarczą,	

jesteśmy	traktowani	jak	podmiot	quasi	publiczny,	co	skutkuje	koniecznością	

zgłaszania	 zamiaru	wykonania	 robót	budowlanych,	w	przypadkach,	 które	

mogą	nie	dotyczyć	osób	prywatnych
-   ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia
-			wszelkie działalności regulowane lub wymagające koncesji, pozwoleń
-  przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności w zakresie 

uzyskania decyzji środowiskowej, jeżeli jej wydanie jest wymagane 

przepisami odrębnymi.

Ponadto	(nie	dotyczy	podejmowania	działalności	gospodarczej):

 posiada	 doświadczenie	w	 realizacji	 projektów	 o	 charakterze	 podobnym	do	

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

realizować,	lub
 posiada	 kwalifikacje	 odpowiednie	 do	 przedmiotu	 operacji,	 którą	 zamierza	

realizować,	jeżeli	jest	osobą	fizyczną,	lub
 wykonuje	działalność	 odpowiednią	do	przedmiotu	operacji,	 którą	 zamierza	

realizować.

Zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy dla rozwijania 
działalności gospodarczej:

 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,
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 utrzymanie	 miejsca	 pracy	 przez	 co	 najmniej	 3	 lata	 od	 dnia	 wypłaty	 płatności	

końcowej.

Zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy dla osób podejmujących 

działalność gospodarczą:

 podjęcie	we	własnym	imieniu	działalności	gospodarczej	podlegającej	przepisom	

ustawy	 o	 swobodzie	 działalności	 gospodarczej	 i	 jej	 wykonywanie	 do	 dnia,	

w	którym	upłynie	2	lata	od	dnia	wypłaty	płatności	końcowej,

 zgłoszenie	 osoby	 ubiegającej	 się	 o	 przyznanie	 pomocy	 do	 ubezpieczenia	

emerytalnego,	 	ubezpieczenia	rentowego	i	ubezpieczenia	wypadkowego	zgodnie	

z	 przepisami	 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

 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.

Wszyscy wnioskodawcy zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie 

pomocy są zobowiązani do zrealizowania zobowiązań wynikających z Lokalnych 

Kryteriów Wyboru.

Wysokość i forma wsparcia w ramach rozwijania działalności gospodarczej:

 pomoc	ma	formę	refundacji	poniesionych	kosztów,

 wysokość	pomocy	nie	może	przekroczyć	300'000,00	zł,	jednak	nie	więcej	niż	

70% poniesionych	 kosztów	 kwalifikowanych.	 (maksymalna	 wysokość	

pomocy	może	być	ograniczona	przez	LGD)

Wysokość i forma wsparcia dla osób podejmujących działalność gospodarczą:

	 kwota	pomocy	określona	w	Strategii	dla	podejmowania	działalności	gospodarczej	

wynosi	 60	 000,00	 zł	 co	 oznacza,	 że	 wnioskowana	 kwota	 pomocy	 wynikająca	

z	biznesplanu	nie	może	inna	niż	60	000,00	zł.

 pomoc	 jest	 wypłacana	 po	 podpisaniu	 umowy	 przyznania	 pomocy	 w	 dwóch	

transzach:
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Koszty kwalifikowane w ramach rozwijania i podejmowania działalności 
gospodarczej:

1)	 ogólne,

2)	 zakup	robót	budowlanych	lub	usług,

3)	 zakup	 lub	 rozwój	 oprogramowania	 komputerowego	 oraz	 zakup	 patentów,	

licencji	lub	wynagrodzeń	za	przeniesienie	autorskich	praw	majątkowych	lub	

znaków	towarowych,

4)	 najem	lub	dzierżawa	maszyn,	wyposażenia	lub	nieruchomości,

5)	 zakup	nowych	maszyn	 lub	wyposażenia,	 a	w	przypadku	operacji	 z	 zakresu	

zachowania	 dziedzictwa	 lokalnego	 również	 używanych	 maszyn	 lub	

wyposażenia,	stanowiących	eksponaty,

6)	 zakup	środków	transportu,	z	wyłączeniem	zakupu	samochodów	osobowych	

przeznaczonych	do	przewozu	mniej	niż	8	osób	łącznie	z	kierowcą,

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

8)	 wynagrodzenia	 i	 inne	 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,	

9)	 podatek	od	towarów	i	usług	(VAT),	jeżeli	zgodnie	z	przepisami	prawa	podmiot	

nie	może	w	żaden	sposób	odzyskać	podatku	VAT
–	 które	 są	 uzasadnione	 zakresem	 operacji,	 niezbędne	 do	 osiągnięcia	 jej	 celu	 oraz	
racjonalne	 	obowiązującymi	zasadami	dotyczącymi	konkuren-i ponoszone	zgodnie	z
cyjności	 (art.	 43a	ustawy	 z	dnia	20	 lutego	2015	 r.	 o	wspieraniu	 rozwoju	obszarów	
wiejskich	z	udziałem	środków	EFRROW	w	ramach	PROW	na	lata	2014–2020	i		przepisy	
wykonawcze)

 pierwsza	transza	obejmuje	80%	kwoty	przyznanej	pomocy	i	jest	wypłacana	

jeżeli	beneficjent	podjął	we	własnym	imieniu	działalność	gospodarczą,	zgłosił	

się	 do	 ubezpieczenia	 społecznego	 na	 podstawie	 przepisów	 o	 systemie	

ubezpieczeń	społecznych	z	tytułu	wykonywania	tej	działalności	oraz	uzyskał	

pozwolenia,	 zezwolenia	 i	 inne	 decyzje,	w	 tym	 ostateczną	 decyzję	 o	 środo-

wiskowych	uwarunkowaniach,	których	uzyskanie	jest	wymagane	do	realizacji	

inwestycji	objętej	wnioskiem	o	przyznanie	pomocy.

 druga	transza	obejmuje	20%	kwoty	przyznanej	pomocy	i	jest	wypłacana,	jeżeli	

operacja	została	zrealizowana	zgodnie	z	biznesplanem.



str.8

Przy	ustalaniu	wysokości	pomocy,	koszty ogólne	 (koszty	dokumentacji	projektowej	
i	 nadzorów	 inwestorskich)	 są	 uwzględniane	 w	 wysokości	 nieprzekraczającej	 10%	
pozostałych	kosztów		kwalifikowanych	operacji,	a	koszty zakupu środków transportu	
–	w	wysokości	nieprzekraczającej	30%	pozostałych	kosztów	kwalifikowanych	operacji,	
pomniejszonych	o	koszty	ogólne	(	nie	dotyczy	operacji	na	podejmowanie	działalności	
gospodarczej).

Za koszty kwalifikowalne nie mogą być uznane koszty bieżące oraz koszty 
promocji.

Zakresy działalności gospodarczej, które nie podlegają wsparciu:

 działalność	usługowa	wspomagająca	rolnictwo	i	następująca	po	zbiorach,

 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

 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 działalność	 polegająca	 na	 prowadzeniu	

przedszkoli	i	szkół	nie	podlega	wsparciu.

Opracowanie - biuro LGD Lider A4

Skład i druk 
Leonardo UK Kielce

Wydanie 2
Nakład 2500 egzemplarzy

ISBN 978-83-64767-12-8

Kobierzyce, marzec 2019 r.





Biuro Stowarzyszenia
Lider A4

ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce

www.lider-a4.pl
tel. 71 311-11-35
biuro@lider-a4.pl

Czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16.00

Zapraszamy !


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

