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Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
 Broszura opracowana przez Lokalną Grupę Działania LIDER A4 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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PROW 2014-2020 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (PROW 2014-2020) został 
opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Program jest wkomponowany 
w całościowy system polityki rozwoju kraju. 
 

 
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 społecznośd” 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. 

 

Działanie RLKS - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społecznośd jest jednym z działao 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). Realizuje on 6 cel PROW czyli - Zwiększanie włączenia społecznego, 

ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. 

Działanie RLKS umożliwia lokalnym społecznościom inicjowanie, podejmowanie i realizację 

w sposób partycypacyjny działao 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. 

W ramach realizacji działania RLKS Stowarzyszenie Lider A4 we współpracy ze społecznością 

lokalną, przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi opracowało Strategię Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społecznośd na lata 2015 - 2023. Strategia wraz z wymaganymi 

załącznikami została złożona do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego i decyzją powołanej przez Zarząd Województwa Komisji w dniu 20.12.2017r. 

została wybrana do realizacji. 

Podpisana przez Zarząd Stowarzyszenia Lider A4 Umowa ramowa przyznaje LGD 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

realizację przedsięwzięd i celów zawartych w Strategii. W okresie wdrażania Strategii 

Stowarzyszenie LGD Lider A4 będzie ogłaszad konkursy i przyznawad dofinansowanie dla 

projektów, które realizują założone w Strategii cele oraz wpływają na osiągnięcie zakładanych 

wskaźników produktów i rezultatów. 
 

  
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. 

(2023)  
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w tym celu szczegółowego 1.1: Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw 

obszaru Lider A4 do roku 2022. (2023) 

Poprzez przedsięwzięcie: 

 

1.1.2. Wsparcie uruchamiania działalności gospodarczej przez mieszkaoców obszaru 

LIDER A4 
 

Na początku trzeba mied pomysł                      
 
 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
O pomoc może ubiegad się: 

 osoba pełnoletnia, 

 będąca obywatelem paostwa członkowskiego UE, 

 posiadająca miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, które może 
poświadczyd odpowiednimi dokumentami, 

 osoba niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS, chyba że podejmuje 
działalnośd gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji 
napojów, 

 osoba, która w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzieo złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej , do której stosuje się 
przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców. 

 dotychczas nie uzyskała pomocy na rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w 
tym: na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej ani na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw zgodnie z ustawą 
z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 
 
 

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

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 

 

JEŚLI JESZCZE GO NIE MASZ, POWINIENEŚ ZŁOŻYD WNIOSEK W 
POWIATOWYM BIURZE ARIMR, KTÓRE MIEŚCI SIĘ PRZY UL. PAPROTNEJ 14, WE 
WROCŁAWIU. ADRES E-MAILOWY BIURA: 
BP023_KANCELARIA@ARIMR.GOV.PL   TEL. 71 341 59 34 
A WNIOSEK MOŻESZ POBRAD TU: 

mailto:BP023_KANCELARIA@ARIMR.GOV.PL
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https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-
producentow.html 
 

 

 

 operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR tj. na obszarze jednej 
z gmin członkowskich LGD Lider A4 

 koszty kwalifikowane operacji nie mogą byd współfinansowane z innych środków 
publicznych, 

 realizacja operacji powinna przebiegad w nie więcej niż 2 etapach a jej rozliczenie 
powinno nastąpid w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 
dnia 30 czerwca 2024 r., 

 inwestycje w ramach operacji powinny byd 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, 

 przeznaczenie nieruchomości (obowiązujący dla danej nieruchomości sposób 
użytkowania), w której realizowana będzie operacja musi byd zgodne z przedmiotem 
tej działalności, 

 operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z załączonym do 
wniosku biznesplanem, 

 minimalna całkowita wartośd operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł. 

 podmiot ubiegający się o dofinansowanie wykaże, że realizacja operacji nie jest 
możliwa bez udziału środków publicznych, 
 

 

 

 

 ROZPOCZNIJ PRACĘ NAD BIZNESPLANEM 
BIZNESPLAN JEST DOKUMENTEM, Z KTÓREGO POWINNO WYNIKAD W 
SZCZEGÓLNOŚCI, ŻE TWOJE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST UZASADNIONE 
EKONOMICZNIE. NA PODSTAWIE DANYCH HISTORYCZNYCH ORAZ DIAGNOZY 
OBECNEJ SYTUACJI (LUB PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI 
SKUTECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA), W BIZNESPLANIE 
POKAŻ CELE, JAKIE CHCESZ OSIĄGNĄD ORAZ SPOSOBY ICH OSIĄGNIĘCIA 
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Załączony do wniosku Biznesplan planowanej operacji zawiera co najmniej: 
 opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy, 

 wskazanie celów pośrednich i koocowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy 
poziom sprzedaży produktów lub usług, 

 informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający 
się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą 
zamierza realizowad, 

 wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy, 

 planowany zakres działao niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i koocowych. 

 analizę marketingową, 

 analizę silnych i słabych stron oraz analizę ryzyka, 

 zakres rzeczowo-finansowy operacji (budżet), 

 rachunek zysków i strat dla operacji,  

 wyliczenie zaktualizowanej wartości netto (NPV). 
 
 
 

 
Zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy dla podejmowania 
działalności gospodarczej: 

 podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 
ustawy Prawo Przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ubezpieczenia na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeo społecznych z tytułu wykonywania tej działalności 
i podlegania tym ubezpieczeniom w pełnym wymiarze lub, 

 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, 

 utrzymanie miejsca pracy,  
 przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym 
upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności koocowej. 
 

 

Wysokośd i forma wsparcia w ramach podejmowania działalności gospodarczej: 
 kwota pomocy dla podejmowania działalności gospodarczej określona w strategii (LSR) 

wynosi 60 000,00 zł, co oznacza, że wnioskowana kwota pomocy wynikająca 
z biznesplanu nie może byd inna niż 60 000,00 zł, 

 pomoc jest wypłacana po podpisaniu umowy w dwóch transzach w podziale na 80 % 
i 20 % 
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 W RAMACH ZAPLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOŻEMY PONIEŚD 
KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI OPERACJI, A CO NAJMNIEJ 70% TYCH 
KOSZTÓW MUSI BYD PONIESIONA NA KOSZTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W KATALOGU 
KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:  
 

 
 
 
 
 

 
Koszty kwalifikowane: 

 ogólne* (np. koszty przygotowania projektu budowlanego, opinii środowiskowej jeśli 
jest wymagana odrębnymi przepisami), 

 zakup robót budowlanych lub usług, 

 zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub 
wynagrodzeo za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

 najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

 zakup nowych maszyn lub wyposażenia,  

 zakup nowych środków transportu*, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

 zakup nowych rzeczy innych niż wymienione w punktach powyżej, w tym materiałów, 

 podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie 
może w żaden sposób odzyskad podatku VAT 

 
 
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 
 
*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. 

 

 

 

 NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI W NIŻEJ WYMIENIONYCH BRANŻACH 
NIE OTRZYMASZ WSPARCIA !!! 
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Zakresy działalności gospodarczej które nie podlegają wsparciu: 
 działalnośd usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, 

 górnictwo i wydobywanie, 

 działalnośd 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. 

 oraz działalnośd, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 
przedsiębiorców 
 
 

Lokalne Kryteria Wyboru, według których oceniane są wnioski złożone w konkursie:  
 

  
 

 

kryterium Opis kryterium 

Kiedy jest 
weryfikowane 

spełnienie 
kryterium 

Sposób naliczania punktów 
Liczba 
pktów 

< 2 > 
Liczba 

utworzonych 
nowych miejsc 

pracy w ramach 
wnioskowanej 

pomocy 

Preferuje się operacje, zakładające utworzenie 
więcej miejsc pracy niż wymagane minimum

1)
. 

Wysokośd przyznanych punktów jest 
uzależniona od liczby zadeklarowanych przez 

wnioskodawcę do uruchomienia nowych 
miejsc pracy wyrażonych w pełnych 

średniorocznych etatach  

Weryfikacja 
WoP 

Ilośd miejsc pracy wg 
wymaganego minimum (0lub 

1) 
0 

1 nowe miejsca pracy ponad 
wymagane minimum 

3 

2 nowe miejsca pracy i więcej 
ponad wymagane minimum 

5 

< 3 > 
Wysokośd 

wkładu własnego 
wnioskodawcy 

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 wysokośd wkładu 
wymaganego, a w przypadku operacji w 
ramach przedsięwzięcia 1.1.2 (premia na 

rozpoczęcie działalności)  udział procentowy 
środków własnych w budżecie całkowitym 

projektu 

Weryfikacja 
WoP 

do  5% 0 

powyżej 5% do 10% 2 

powyżej 10% do 15% 3 

powyżej 15%  4 

https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Obraz-wektor-wyboru-ze-schowka/80533.html


< 5 > 
Utworzenie 

miejsca pracy w 
obszarach 

działalności 
preferowanych 

na lokalnym 
rynku pracy 

Preferuje się operacje polegające na utworzeniu miejsca 

pracy (także w rozumieniu uruchomienia własnej 

działalności gospodarczej – samozatrudnienia) przez 

przedsiębiorstwa: 

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 działalnośd 
związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją i turystyką 
4. Które będą opierały uruchamianą działalnośd 

gospodarczą 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 wykazad spełnienie 
kryterium, w sposób nie budzący wątpliwości, we 

wniosku i/lub załącznikach  do wniosku. 

Weryfikacja 
WoP 

nie spełnia warunku 0 

spełnia warunek 5 

< 6 > 
Wdrażanie 
rozwiązao 

innowacyjnych 

Preferuje się operacje, w których wnioskodawca, w 

sposób nie budzący wątpliwości, we wniosku i/lub 

załącznikach do wniosku wykaże wdrażanie innowacji. 

Innowacja może dotyczyd sfery gospodarczej 

(funkcjonowania przedsiębiorstw) jak i sfery społecznej 
 

związanej z funkcjonowaniem społeczeostwa . 

Definicję innowacji określono w LSR, patrz rozdział VI pkt 
3 Innowacje w LSR na lata 2015-2020 

Weryfikacja 
WoP 

operacja nie jest 
innowacyjna 

0 

operacja jest 
innowacyjna  

2 

< 7 > 
Wdrażanie 
rozwiązao z 

zakresu ochrony 
środowiska oraz 
przeciwdziałania 

zmianom 
klimatycznym * 

 

Preferuje się operacje,  w których wnioskodawca, w 
sposób nie budzący wątpliwości, wykaże zarówno w 

części opisowej jak i rzeczowo-finansowej wniosku, że 
inwestycja 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 
obiektywny, za pomocą wybranego adekwatnego 

wskaźnika/wskaźników.  Określenie sposobu jego/ich 
pomiaru, a także  wskazanie wartości 

wskaźnika/wskaźników jaki zostanie osiągnięty dzięki 
zastosowaniu proponowanych proekologicznych 

rozwiązao i analogicznie wartości tego 
wskaźnika/wskaźników  w przypadku nie zastosowania 

tego rozwiązania. Zarówno dobór 
wskaźnika/wskaźników jaki i metodologia jego pomiaru  

nie mogą budzid wątpliwości w zakresie jego 
adekwatności do wykazywanego przez wnioskodawcę 

efektu ekologicznego. 
Na etapie weryfikacji Wniosku o przyznanie pomocy 

weryfikowana będzie adekwatnośd i wartośd wskaźnika, 
na etapie weryfikacji Wniosku o płatnośd weryfikowane 

będzie wykonanie zakresu rzeczowego operacji 
warunkującego uzyskanie opisanego we wniosku o 

przyznanie pomocy efektu ekologicznego 

Weryfikacja 
WoP 

operacja nie spełnia 
kryterium  

0 

operacja spełnia 
kryterium  

2 



< 11 > 
Społeczny 

wymiar 
operacji/grantów 

Preferuje się operacje, w których wnioskodawca, w 
sposób nie budzący wątpliwości we wniosku i/lub 

załącznikach do wniosku,  wykaże pozytywny wpływ na 
sytuację społeczną beneficjentów klasyfikowanych do 

kategorii faworyzowanych społecznie (zdefiniowanych w 
LSR). Opisze na jaką grupę i w jaki sposób będzie 

oddziaływad operacja lub działania zaplanowane w 
ramach operacji lub rezultaty operacji. Oddziaływanie to 

powinno mied względnie trwały charakter, nie 
jednorazowy. Działania wpisujące się w niniejsze 

kryterium mogą byd zaplanowane także w ramach 
programu społecznej odpowiedzialności biznesu 

realizowanego lub uruchamianego przez 
przedsiębiorców. Wymagane jest zarejestrowanie  

oferowanego wsparcia w  portalu  lider-a4.org, na tej 
podstawie weryfikowane będzie spełnienie niniejszego 

warunku 

Weryfikacja 
WoP 

nie spełnia warunku 0 

spełnia warunek 3 

< 18 > 
Konsultacje 

merytoryczne na 
etapie 

przygotowywania 
wniosku z 

pracownikiem 
Biura LGD  

Konsultacje merytoryczne są gwarancją prawidłowego 

przygotowania wniosku co bezpośrednio wpływa na 

efektywnośd i skutecznośd wdrażania celów LSR, a także 

skrócenie czasu procedowania wniosku. Kryterium 

weryfikowane na podstawie informacji zawartej we 

wniosku o przyznanie pomocy. Należy podad datę 

przynajmniej jednej sesji konsultacyjnej i datę 

uczestnictwa w szkoleniu. Podane dane będą 

weryfikowane również na podstawie listy obecności na 

szkoleniu (a w przypadku szkoleo z wykorzystaniem 

form Internetowych, wypełnienie udostępnionego na 

stronie internetowej LGD testu/testów, sprawdzających 

wiedzę przekazywaną poprzez szkolenie) 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 mied miejsce nie później niż tydzieo przed 

dniem, w  

Którym  upływa termin składania wniosków w naborze. 
Ponadto jeśli w trakcie konsultacji zostały sformułowane 

zalecenia dot.  przygotowania wniosku o przyznanie 
pomocy wymagane jest aby zalecenia te zostały 

zrealizowane. Zalecenia o których mowa zapisywane 
będą w karcie doradztwa i podpisywane przez obie 

strony 

Weryfikacja 
WoPP 

bez konsultacji 0 

z konsultacjami 3 

  



< 19 > 
Jakośd projektu 

 
 
 
 
 

Określono cel i wskaźniki celu projektu 

na podstawie zidentyfikowanych 

problemów dot. grup docelowych 

operacji, a w przypadku operacji w 

ramach przedsięwzięcia 1.1.1 oraz 

1.1.2 Biznesplan w sposób spójny i 

kompleksowy oraz wiarygodny opisuje 

przedsięwzięcie biznesowe. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
analizy wniosku i załączników do 

wniosku 

Weryfikacja WoPP 

nie spełnia 0 

spełnia  2 

Cele i/lub założenia biznesowe są 
spójne z planowanymi działaniami tj. 

proponowane działania będą 
racjonalne i doprowadzą do realizacji 

wyznaczonych celów 
operacji/wskaźników ekonomicznych i 
określonych wskaźniki produktu oraz 
rezultatu. Kryterium weryfikowane na 

podstawie analizy wniosku i 
załączników do wniosku 

nie spełnia 0 

spełnia 3 

Racjonalnośd budżetu – budżet jest 
przygotowany prawidłowo. 

Poszczególne pozycje opisane są 
jakościowo i ilościowo w stopniu 

umożliwiającym weryfikację 
racjonalności przyjętej ceny.  

Poszczególne  zaplanowane wydatki są 
uzasadnione, tzn. wyjaśniono 

koniecznośd ich poniesienia dla 
zrealizowania operacji. Ceny 

poszczególnych zaplanowanych 
wydatków są właściwie określone na 
podstawie dokonanego i opisanego 

szacowania. Kryterium weryfikowane 
na podstawie analizy wniosku i 

załączników do wniosku. 

nie spełnia 0 

spełnia 3 

Wniosek jest prawidłowo wypełniony, 
zawiera wszystkie wymagane 

informacje i załączniki, które są 
prawidłowo uporządkowane i 

ponumerowane zgodnie ze spisem 
załączników we wniosku. LGD nie 

wzywało wnioskodawcy do 
uzupełnienia/wyjaśnieo do wniosku 

nie spełnia 0 

spełnia 2 

  



< 21 > 
Termin realizacji projektu 

Preferuje się operacje, które 
zapewniają czas zakooczenia realizacji 
operacji w okresie krótszym niż  12 m-

cy od chwili podpisania umowy 
przyznania pomocy (weryfikacja na 

podstawie deklarowanej daty złożenia 
wniosku o płatnośd ostateczną przy 

założeniu że termin podpisania 
umowy obliczony jest zgodnie z 

terminami przewidzianymi w 
rozporządzeniu (45 dni ocena LGD + 4 

miesiące weryfikacja UMWD, w 
przypadku wydłużenia się założonego 
terminu podpisania umowy pomocy 
możliwa będzie analogiczna zmiana 

terminu złożenia wniosku o płatnośd. 
Przykład: Umowa przyznania pomocy 
podpisana została 28 marca 2020 r, 

kryterium uznaje się za spełnione jeśli 
wnioskodawca złoży wniosek o 

płatnośd do dnia 27 marca 2021). 
. 

Weryfikacja WoP 

operacja spełnia 
kryterium  

5 

operacja nie spełnia 
kryterium  

0 

< 22 > 
Czas 

zamieszkiwania/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 działalności 
gospodarczej 

Weryfikacja WoPP nie spełnia kryterium 0 

   spełnia kryterium 5 

< 23 > 
Uczestnictwo w innych 

naborach 

Premiowani są wnioskodawcy, którzy po 

raz pierwszy ubiegają się o przyznanie 

pomocy, w ramach  poddziałania 19.2 

PROW 2014-2020  

lub jeśli dotychczas ubiegali się o taką 

pomoc to: 

- nie realizowali operacji bo operacja nie 

została wybrana do dofinansowania lub  

nie mieściła się w limicie środków lub 

- zrealizowali operację zgodnie z umowa i 

rozliczyli ją poprawnie lub 

- są w trakcie realizacji operacji i realizacja 

ta jest terminowa i zgodna z 

postanowieniami umowy. 

Weryfikacja kryterium odbywa się na 
podstawie dołączonych dokumentów i/lub 
oświadczeo wnioskodawcy 

Weryfikacja WoPP nie spełnia kryterium 0 

   spełnia kryterium 5 

UWAGA! Numery przy nazwach kryteriów to numery kryteriów – nie jest to liczba porządkowa. 
*  

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 



wykorzystania energii; (3) zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; (4) redukcję emisji gazów cieplarnianych 

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

aspekty przedsięwzięd inwestycyjnych. na potrzeby właściwego kwalifikowania inwestycji można wykorzystad informacje 

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

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

technologiczno – przyrodniczy oddziała warszawa, listopad 2014, opracowanie przygotowane na zlecenie ministerstwa 

rolnictwa i rozwoju wsi. 

 
 
 
 
 
 
  
 

Jeśli nadal czujesz, że nie wszystko jest jasne…       

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 

 NIE MARTW SIĘ! ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ON LINE, ROZPOCZNIJ 
PRAĘ NAD BIZNESPLANEM I UMÓW SIĘ Z DORADCĄ. 
PRACOWNICY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SŁUŻĄ BEZPŁATNĄ POMOCĄ W 
PRZYGOTOWANIU WNIOSKU I BIZNESPLANU. 
PROSIMY O TELEFONICZNE LUB MAILOWE ZAREZERWOWANIE TERMINU 
KONSULTACJI 
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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 ! 

http://www.lider-a4.pl/
mailto:biuro@lider-a4.pl

