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I. Dotacje na założenie działalności
II. Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw
na rozwój firmy
III. Dotacje dla organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych i osób fizycznych – Granty
IV. Dotacje na rozwój infrastruktury
V. Operacje własne

Słowo od Prezesa
Witam w nowym okresie programowania i zapraszam do
zapoznania się z informacjami o środkach jakie można pozyskać
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność (LSR) na lata 2014-2020.
21 kwietnia 2016 r., Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”,
podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego, umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia
to dokument, w którym przewidziane są między innymi działania na rozwój
działalności gospodarczej, premie na otwarcie działalności gospodarczej, dotacje
dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób fizycznych oraz dotacje
na rozwój infrastruktury. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zasad
i możliwości pozyskania wsparcia na realizację Państwa projektów. Zachęcam
do skorzystania z możliwości otrzymania wsparcia i aplikowania w ramach
przedsięwzięć zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Liczę na to, że współpraca
z beneficjentami okaże się owocna dla wszystkich mieszkańców Lokalnej Grupy
Działania „Białe Ługi”.
Prezes Zarządu
LGD „Białe Ługi”
Zdzisław Pniewski

Pracownicy Biura LGD „Białe Ługi”:
Witold Kowal - Dyrektor Biura
Urszula Cedro - Specjalista ds.administracji i księgowości
Karolina Mazurczak - Koordynator ds. rozwoju lokalnego
Monika Błaszczyk - Koordynator ds. promocji
Katarzyna Rzepecka - Stażysta

Ogólne informacje dla wszystkich beneficjentów chcących aplikować
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:
1. Obszar objęty LSR to teren gmin: Bogoria, Daleszyce, Chmielnik, Pierzchnica,
Staszów, Szydłów, Raków.
2. Beneficjent składając wniosek musi mieć nadany numer identyfikacyjny
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – numer
identyfikacyjny nadają powiatowe oddziały ARiMR; w przypadku, gdy projekt
będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany
jednemu ze wspólników albo spółce.
3. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność dysponuje środkami finansowymi w wysokości
8 550 000 zł na lata 2016 -2022.
4. Dokumenty regulujące zasady otrzymania wsparcia:
a) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na na lata 2014-2020
c) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia
2016 r. zmieniające rozporządzenie 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
d) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
e) 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
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
f) 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
g) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności
h) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020
i) Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020
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I. Dotacje dla osób fizycznych na założenie działalności:

Podejmowanie działalności gospodarczej prowadzące do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
Nazwa
Powstanie 13 nowych
podmiotów gospodarczych
Powstanie 5 nowych
podmiotów gospodarczych
prowadzonych przez osoby
do 35 roku życia

Wartość min. i maks.
dofinansowania oraz %
wsparcia

Alokacja konkursu

50 000 zł - 100% (premia)

650 000 zł

Planowany termin naboru

II półrocze 2017 r.
100 000 zł-100% (premia)

500 000 zł

Osoby chcące uruchomić działalność gospodarczą mają możliwość pozyskania dofinansowania w ramach
środków Lokalnej Strategii Rozwoju. Wartość dofinansowania może wynieść 50 000 złotych, a w przypadku
działalności zakładanej przez osoby do 35 roku życia 100 000 złotych. W ramach premii na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych nie jest wymagany wkład własny i dofinansowanie wynosi 100%
planowanych wydatków.
Uwaga! Pomoc na założenie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:
1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie jest:
• obywatelem państw członkowskich UE
• pełnoletni
• ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR
• 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) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009
r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

• 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 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
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2. operacja zakłada:
• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata
od 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) utworzenie 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 utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
• osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktu lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej

• biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem realizacji operacji 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
W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana jeśli beneficjent:
• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą
• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
z tytułu wykonywanej działalności
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy
do realizacji inwestycji
druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy
• jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
Uwaga: Wniosek o płatność I transzy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa
w § 17 ust. 1 tj.:
- Zakup robót budowlanych lub usług
- Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych
- Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
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-Zakup nowych maszyn lub wyposażenia
-Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
-Zakup rzeczy innych niż wymienione w 2 powyższych punktach, w tym materiałów
- Podatek 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
Kryteria dla działania Premia (od 0 do 4 punktów) :
1. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest
równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4)
2. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest
równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4)
3. W operacji zastosowane zostaną rozwiązania innowacyjne określone w LSR (0 lub 4)*
4. W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu (0 lub 3)**
5. W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia
przez LGD w ramach LSR (0 lub 2)
6. Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków: posiada doświadczenie/posiada kwalifikacje/posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą chce realizować/wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą chce realizować (0 lub 2)
7. Wnioskodawca podejmie działalność w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji
PKD wskazanym w LSR (0 lub 4)
8. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12
miesięcy (0 lub 2)
9. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu (0 lub 3)

10. Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy (0 lub 4)
11. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru (0 lub 3)
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Dodatkowe kryterium dla przedsięwzięcia „Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych” :
12. Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR (0 lub 4)
* INNOWACYJNOŚĆ
Definicja innowacyjności przyjęta dla operacji realizowanych w ramach konkursów dotyczących podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej brzmi:
• innowacja – wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub
przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów,
wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych - dotyczy przedsięwzięć na premie i rozwój działalności
** Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 premiowane będą
również działania wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu,
- w projektach infrastrukturalnych oraz związanych z działalnością gospodarczą za takie uznaje się te, w budżetach, których przewidziano środki na zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych i proklimatycznych
przyczyniających się do obniżenia emisji, oszczędzania energii czy wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii.
Pomoc na podjęcie oraz rozwój działalności nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (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;
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 oraz motocykli;
10. transport lotniczy i kolejowy;
11. gospodarka magazynowa.
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
Preferowane kody PKD
Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
• Dział 55 – zakwaterowanie
• Dział 56 - działalność usługowa związana z wyżywieniem
Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
• Dział 90 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
• Dział 91 - działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
• Dział 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
• Dział 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
• Dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
• Dział 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
Sekcja S - pozostała działalność usługowa
• Dział 94 – działalność organizacji członkowskich
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II. Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw na rozwój firmy:

Rozwój przedsiębiorczości w regionie wzmacniający potencjał istniejących firm i zwiększający ich konkurencyjność.
Nazwa
Tworzenie lub rozwój działalności
turystycznych i kulturalno-rozrywkowych
wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub
naturalne obszaru LGD
Rozwój działalności gospodarczej

Wartość min. i maks.
dofinansowania oraz %
wsparcia

Alokacja konkursu

Od 25 001 z do 300 000 zł
do 70%

1 250 000 zł

Od 100 000 zł do 300 000 zł
do 70%

2 000 000 zł

Planowany termin
naboru

IV kwartał 2016 r.

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli beneficjent:
• Jest obywatelem państw członkowskich UE
• Jest pełnoletni
• Ma miejsce oznaczone adresem pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
1. 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;
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 miejc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do
dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej ;
3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację podejmowanie działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi takiej pomocy;
4. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych określonym
w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b lub w ramach poddziałania, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –
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
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Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
Kryteria (od 0 do 4 punktów) :
1. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest
równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4)
2. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest
równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4)
3. W operacji zastosowane zostaną rozwiązania innowacyjne określone w LSR* (0 lub 4)
4. W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu** (0 lub 3)
5. W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia
przez LGD w ramach LSR (0 lub 2)

6. Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego
(0 lub 2)
7. Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków: posiada doświadczenie/posiada kwalifikacje/posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą chce realizować/wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą chce realizować (0 lub 2)
8. Wnioskodawca prowadzi działalność w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji
PKD wskazanym w LSR (0 lub 4)
9. Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR (0 lub 4)
10. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (0 lub 2)
11. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu (0 lub 3)
12. Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy (0 lub 4)
13. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru (0 lub 3)
* INNOWACYJNOŚĆ
Definicja innowacyjności przyjęta dla operacji realizowanych w ramach konkursów dotyczących podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej brzmi:
• innowacja – wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub
przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów,
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wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych- dotyczy przedsięwzięć na premie i rozwój działalności.
** Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 premiowane będą
również działania wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu,
- w projektach infrastrukturalnych oraz związanych z działalnością gospodarczą za takie uznaje się te, w budżetach których przewidziano środki na zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych i proklimatycznych
przyczyniających się do obniżenia emisji, oszczędzania energii czy wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii.
Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
• Zakup robót budowlanych lub usług
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
• Zakup rzeczy innych niż wymienione w 2 powyższych punktach, w tym materiałów
• Podatek od towarów i usług (VAT)
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu- w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
Preferowane kody PKD
Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
• Dział 55 – zakwaterowanie
• Dział 56 - działalność usługowa związana z wyżywieniem
Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
• Dział 90 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
• Dział 91 - działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
• Dział 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
• Dział 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
• Dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
• Dział 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
Sekcja S - pozostała działalność usługowa
• Dział 94 – działalność organizacji członkowskich
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III. Dotacje dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób fizycznych:
Nazwa
Organizacja wydarzeń
kulturalnych na obszarze LGD
z wykorzystaniem zasobów
obszaru

Zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańcom

Wartość min. i maks.
dofinansowania oraz
% wsparcia
Od 10 000 do 40 000
do 80%

Od 10 000 do 30 000
do 95%

Ekologia i ekoturystyka –
promocja i wsparcie działań
Od 10 000 do 45 000
pozytywnie wpływających
do 95%
na ochronę środowiska oraz
przeciwdziałających zmianom
klimatu
Wydarzenia promujące
zdrowy styl życia
mieszkańców i turystów –
prozdrowotność

Działania promujące pasje
mieszkańców

Rozwój i promocja obszaru
z wykorzystaniem zasobów
dziedzictwa kulturowego
i/lub naturalnego LGD

Od 10 000 do 30 000
do 95%

Od 5 000 do 15 000
do 95%

Od 10 000 do 30 000
do 95%

Alokacja
konkursu

300 000 zł

300 000 zł

300 000 zł

300 000 zł

300 000 zł

300 000 zł

Planowany
termin naboru

Opis

II półrocze
2016 r.

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp. Wzmocnienie
kapitału społecznego. Promowanie obszaru,
produktów, usług lokalnych. Zachowanie
dziedzictwa lokalnego.

I półrocze
2017 r.

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp. dla minimum
15 osób, minimum 6 godzin szkolenia
(kryterium dostępu). Zakup rzeczy i środków
trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów.
Promowanie obszaru, produktów, usług
lokalnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

I półrocze
2017 r.

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp. Zakup rzeczy
i środków trwałych stanowi nie więcej
niż 50% kosztów. Promowanie obszaru,
produktów, usług lokalnych. Zachowanie
dziedzictwa lokalnego. Wzmacnianie kapitału
społecznego

II półrocze
2017 r.

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp. Zakup rzeczy
i środków trwałych stanowi nie więcej
niż 50% kosztów Wzmocnienie kapitału
społecznego

II półrocze
2019 r

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp. Zakup rzeczy
i środków trwałych stanowi nie więcej
niż 50% kosztów. Promowanie obszaru,
produktów, usług lokalnych. Zachowanie
dziedzictwa lokalnego.

I półrocze
2021 r.

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp. Zakup rzeczy
i środków trwałych stanowi nie więcej
niż 50% kosztów. Promowanie obszaru,
produktów, usług lokalnych. Zachowanie
dziedzictwa lokalnego
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Na 1 grantobiorcę jest limit 100 000 zł.
Pomoc może być przyznana również jeżeli grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielony grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności.
• Wartość każdego grantu jaki ma być udzielony grantobiorcy nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz
niższa niż 5 tys. złotych
• Koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszcza się w zakresie niżej wymioenioncyh
kosztów:
- ogólne, o których mowa w art. 45 ust 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej „kosztami ogólnymi”
- zakupu robót budowlanych lub usług
- zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za
- przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych
- Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
- Zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku zachowania dziedzictwa lokalnego może być to
również zakup używanych maszyn lub wyposażenia
- Zakup rzeczy innych niż wymienione w powyższym punkcie, w tym materiałów
- Podatek od towarów i usług (VAT)
- Które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne
Kryteria oceny :
1. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest
równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez zadanie w stosunku
do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4)
2. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest
równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez zadanie w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4 )
3. Zadanie zakłada wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych określonych w LSR* (0 lub 4)
4. W budżecie zadania zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia
przez LGD w ramach LSR (0 lub 2)
5. Udział wkładu własnego w realizację zadania jest nie mniejszy niż 10 punktów procentowych od wymaganego (0 lub 2)
6. Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków 1 - posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanego zadania, 2 - posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanego zadania, 3 - posiada zasoby zgodne
z zakresem planowanego zadania, 4 - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które
chce realizować (0 lub 2)
7. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (0 lub 2)
8. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu (0 lub 3)
9. W budżecie zadania zaplanowano min. 50% środków działania w miejscowości zamieszkałej przez mniej
niż 5 000 mieszkańców. (0 lub 2)
Dodatkowe kryterium dla przedsięwzięcia „Ekologia i ekoturystyka- wydarzenia promujące działania wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”:
10. W budżecie zadania zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu ** (0 lub 4)
* INNOWACJA – wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.
** Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 premiowane będą
również działania wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu:
- w przypadku operacji „miękkich” za sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu
uznaje się te, które przyczynią się do podnoszenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie działań
sprzyjających zachowaniu środowiska naturalnego (działania edukacyjne).
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IV. Dotacje na rozwój infrastruktury:

Budowa lub przebudowa, modernizacja niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej.
Nazwa
Infrastruktura turystyczna,
rekreacyjna i/lub kulturowa
wykorzystująca zasoby
obszaru LGD

Wartość min. i maks.
dofinansowania oraz %
wsparcia

Alokacja konkursu

Planowany termin naboru

Od 50 000 zł do 300 000 zł
do 70% dla prowadzących
działalność gospodarczą
do 100% dla innych

2 100 000 zł

I półrocze 2017 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.

Kryteria (od 0 do 4 punktów):
1. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest
równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4)
2. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest
równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4)
3. W operacji zastosowane zostaną rozwiązania innowacyjne określone w LSR* (0 lub 4)
4. W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu **(0 lub 3)
5. Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych
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lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (0 lub 4)
6. W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia
przez LGD w ramach LSR (0 lub 2)
7. Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego
(0 lub 2)
8. Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków: posiada doświadczenie/posiada kwalifikacje/posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą chce realizować/wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą chce realizować (0 lub 2)
9. Wybudowana/przebudowana/zmodernizowana infrastruktura będzie przystosowana do obsługi co najmniej 5 000 osób rocznie (0 lub 4)
10. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (0 lub 2)
11. W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania w miejscowości zamieszkałej przez nie
więcej niż 5 000 mieszkańców (0 lub 2).

* INNOWACYJNOŚĆ przyjęto definicję ustaloną w kryteriach wyboru LSR, która brzmi:
• innowacja – wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.
** Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 premiowane będą
również działania wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu:
- w przypadku operacji „miękkich” za sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu
uznaje się te, które przyczynią się do podnoszenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie działań
sprzyjających zachowaniu środowiska naturalnego (działania edukacyjne).

IV. Operacje własne lgd:
Nazwa
Inwentaryzacja zasobów
dziedzictwa kulturowego
i naturalnego obszaru LGD
oraz określenie możliwości
ich wykorzystania
Rozwój kompetencji osób/
pracowników sektora
turystycznego
Wydarzenia integrujące
branże mające kluczowe
znaczenie dla rozwoju
obszaru (działalność
związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi,
kultura, rekreacja i rozrywka,
handel hurtowy i detaliczny,
działalność organizacji
członkowskich)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
Rozwijanie pasji mieszkańców
•
– wyjazd studyjny
•
•
Integracja mieszkańców –
łączymy ludzi z pasją

Wartość max
dofinansowania

Planowany termin
naboru

50 000 zł
do 90%

II półrocze 2016

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, wyjazd studyjny itp.
Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi
nie więcej niż 50% kosztów.

50 000
do 90%

II półrocze 2017

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp.
Wyjazd studyjny.
Promowanie obszaru, produktów, usług
lokalnych.
Wzmocnienie kapitału społecznego.

50 000
do 90%

II półrocze 2019

Wyjazd studyjny dla minimum 15 osób.
Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi
nie więcej niż 50% kosztów.
Promowanie obszaru, produktów, usług
lokalnych.
Wzmocnienie kapitału społecznego.

50 000
do 90%

I półrocze 2020

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp.
Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi
nie więcej niż 50% kosztów.
Wzmocnienie kapitału społecznego.
Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

50 000
do 90%

II półrocze 2020

Opis

•
•
•

Spis zasobów dziedzictwa kulturowego
i naturalnego na obszarze LGD w formie
elektronicznej i papierowej.
Identyfikacja co najmniej 20 zasobów.
Publikacja, prezentacja, wyników.

Dane kontaktowe:
Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"
Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce
tel/fax: 41 307 26 44
e-mail: biuro@bialelugi.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, podziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”
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