III. Dotacje na rozwój infrastruktury
Budowa lub przebudowa, modernizacja niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturowej.
Wartość min. I maks.
Nazwa

Dofinansowania oraz %
wsparcia

Infrastruktura turystyczna,

Od 50 000 zł do 300 000 zł

rekreacyjna i/lub kulturowa

do 70% dla prowadzących

wykorzystująca zasoby obszaru

działalność gospodarczą

LGD

do 100% dla innych

Planowany

Alokacja

termin

konkursu

naboru
I półrocze 2017

2 100 000 zł

r.

Osoby fizyczne, osoby prawne z wyłączeniem JSFP w tym organizacje pozarządowe
działające na obszarze lokalnej grupy działania mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji
w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie infrastruktury, która będzie bazą dla organizacji
różnych form aktywności lokalnej poprawiającą atrakcyjność obszaru LSR jako miejsca
dobrego do życia. Operacja musi służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Koszty kwalifikowane:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej
„kosztami ogólnymi”,
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 określonym
w § 2 ust. 1 pkt 5 – 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,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) 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 określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,
9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr
1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz
racjonalne.

