
SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW 
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Urząd Miasta Grybów, 01.03.2019 r.



Program szkolenia

Program szkolenia

8.00 - 8.30: Rejestracja uczestników
8.30 – 9.30: Charakterystyka Lokalnej Strategii Rozwoju
9.30 – 10.00: Ogólne zasady przyznania dotacji oraz ocena pod względem 
lokalnych kryteriów wyboru operacji
10.30 – 10.45: Przerwa kawowa
10.45 – 12.45: Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie oraz 
załączników w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
12.45 – 13.15: Przerwa kawowa
13.15 – 15.15: Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie oraz 
załączników w zakresie: rozwój działalności, infrastruktura 
turystyczna, rekreacyjna i kulturalna
15.15 – 16.00: Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja



Cele LSR

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 określa trzy 
cele główne, którym przypisano cele szczegółowe oraz 

przedsięwzięcia



Cel  I Rozwój i promowanie 

przedsiębiorczości

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój istniejących i wsparcie dla nowych 
działalności gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby i 
zaspokajających potrzeby lokalnych społeczności

Przedsięwzięcie 1.1.1 Kompleksowe wsparcie i dotacje dla nowych 
działalności gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby i 
zaspokajających potrzeby lokalnych społeczności

Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieracie rozwoju oferty i tworzenie nowych miejsc 
pracy w istniejących podmiotach gospodarczych na terenie LGD 
przyczyniających się do zaspokajania w większym stopniu potrzeb 
lokalnych społeczności i wykorzystujących lokalne zasoby



Cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie kompetencji przydatnych na 
lokalnym rynku pracy i wzmacnianie lokalnych przedsiębiorstw i 
osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 
poprzez kompleksowe wsparcie informacyjne i szkoleniowo –
doradcze

Przedsięwzięcie 1.2.1 Zwiększenie dostępu do bezpłatnej informacji 
pomocnej w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności 
gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.2.2 Podniesienie poziomu lub nabycie kompetencji 
przydatnych na lokalnym rynku pracy



Cel szczegółowy 1.3 Budowanie i upowszechnianie postaw 
przedsiębiorczych na bazie inicjatyw oddolnych

Przedsięwzięcie 1.3.1 Włączanie dzieci i młodzieży w projekty 
wzmacniające kompetencje przedsiębiorcze

Przedsięwzięcie 1.3.2 Zwiększenie dostępu do informacji o 
przedsiębiorczości i jej promocja, w tym poprzez uruchomienie 
platformy internetowej



Cel szczegółowy 1.4 Promowanie oraz wsparcie dla tworzenia 
podmiotów ekonomii społecznej

Przedsięwzięcie 1.4.1 Poszerzanie kompetencji z zakresu zakładania
i funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej – (Akademia 

Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej) - promowanie idei i 
mechanizmów

Przedsięwzięcie 1.4.2 Wymiana doświadczeń oraz budowanie 
partnerstw w obszarze ekonomii społecznej

Przedsięwzięcie 1.4.3 Wsparcie aktywności poprzez utworzenie
i udostępnienie lokalnym przetwórcom infrastruktury służącej 

przetwarzaniu produktów rolnych



Cel  II    Rozwój turystyki, kultury 
i rekreacji w obszarze LGD

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa oferty turystyki aktywnej i rekreacji 
bazującej na lokalnych potencjałach przyczyniająca się do utrzymania lub 
utworzenia miejsc pracy

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub modernizacja istniejącej bazy i 
infrastruktury bazującej na lokalnych potencjałach, sprzyjającej 
aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców i turystów

Przedsięwzięcie 2.1.2 Kreowanie nowych produktów turystycznych na 
bazie lokalnych potencjałów

Przedsięwzięcie 2.1.3 Poszerzanie oferty rekreacyjnej na terenie LGD 
bazującej na lokalnych potencjałach



Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie dostępności do kultury 
mieszkańców LGD oraz budowanie marki kulturalnej obszaru

Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozbudowa lub dostosowanie istniejącej 
infrastruktury kulturalnej obszaru do potrzeb mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.2.2 Wypracowanie i rozbudowa oferty kulturalnej 
z myślą o mieszkańcach z różnych grup wiekowych



Cel szczegółowy 2.3 Wykreowanie wizerunku partnerskich LGD z Grupy 
Wyszehradzkiej  jako miejsc atrakcyjnych kulturowo i turystycznie poprzez 
organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie 
Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego

Przedsięwzięcie 2.3.1 Zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów 
w zakresie potencjałów wewnętrznych obszarów partnerskich LGD 
poprzez promocję lokalnych zasobów turystycznych i kulturowych, 
połączoną z utworzeniem centrum produktu turystycznego i 
kulturowego

Przedsięwzięcie  2.3.2 Poprawa oferty turystycznej i kulturowej obszaru 
partnerskich LGD poprzez realizację przedsięwzięć kulturalno -
promocyjnych bazujących na sąsiedzkim, międzyregionalnym i 
transgranicznym położeniu partnerskich LGD



Cel  III Rozwój wysokiej jakości 
przestrzeni do życia

Cel szczegółowy 3.1 Kreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego 
wzmacniającej rozwój lokalnej społeczności  (rozwijanie pasji, 
kompetencji i zainteresowań)

Przedsięwzięcie 3.1.1 Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży

Przedsięwzięcie 3.1.2 Zwiększenie dostępności do oferty rozwojowej 
dla seniorów

Przedsięwzięcie 3.1.3 Wzmacnianie postaw proekologicznych 
i prozdrowotnych wśród mieszkańców



Cel szczegółowy 3.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
służące zachowaniu dziedzictwa i wzmacnianiu więzi 
społecznych

Przedsięwzięcie 3.2.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych 
ważnych dla lokalnych społeczności - świadczących o tożsamości 
miejsca



Cel szczegółowy 3.3 Budowanie marki LGD "KORONA SĄDECKA„

Przedsięwzięcie 3.3.1 Włączenie społeczności lokalnej
w proces realizacji LSR



Dotacje na START

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie Osoba fizyczna zamieszkała na obszarze wiejskim objętym LSR

Kwota dofinansowania 60.000,00 zł

Wartość min. i max. projektu Nie dotyczy

Poziom dofinansowania 100% 

Wypłata dofinansowania 80%; 20%

Zakres tematyczny projektu Podejmowanie działalności gospodarczej

Trwałość projektu 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

Utworzenie miejsc pracy/ Inne warunki
Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne (w tym samozatrudnienie) oraz uzyskanie 30% poziomu 
sprzedaży po roku od otrzymania płatności końcowej

Wyłączenia z ubiegania się o dofinansowanie
− Wnioskodawcy ubezpieczeni w KRUS;
− Wnioskodawcy, którzy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 

wykonywali działalność gospodarczą



Dotacje na rozwój działalności

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie

− Mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą do
której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców

− Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą do której stosuje się
przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców

Kwota dofinansowania
265.501,00 zł

Wartość min. i max. projektu
min. całkowita wartość projektu: 50.000,00 zł

Poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowalnych

Wypłata dofinansowania Refundacja

Zakres tematyczny projektu Rozwijanie działalności gospodarczej

Trwałość projektu 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

Utworzenie miejsc pracy/ Inne warunki Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

Wyłączenia z ubiegania się o 
dofinansowanie

Wnioskodawcy, którzy w okresie do 2 lat poprzedzających dzień przyznania pomocy uzyskali
WSPARCIE NA START



Dotacje na projekty infrastrukturalne, niekomercyjnej, ogólnodostępne

Podmiot ubiegający się o 
dofinansowanie

− Osoba fizyczna zamieszkała na obszarze wiejskim objętym LSR;
− Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą na obszarze wiejskich objętym LSR;
− Osoba prawna z siedzibą lub oddziałem znajdującym się na obszarze wiejskim objętym LSR;
− Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą lub oddziałem

znajdującym się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Kwota dofinansowania 300.000,00 zł ale limit nie dotyczy jst

Wartość min. i max. projektu
min. całkowita wartość projektu: 50.000,00 zł

Poziom dofinansowania od 63,63% (JST) do 100% kosztów kwalifikowalnych w zależności od formy prawnej beneficjenta

Wypłata dofinansowania Refundacja

Zakres tematyczny projektu − Budowa lub dostosowanie obiektów kulturalnych.

Trwałość projektu 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej

Utworzenie miejsc pracy/Inne
warunki

Ogólnodostępny i niekomercyjny charakter

Wyłączenia z ubiegania się o
dofinansowanie

Nie dotyczy



Zakres: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR 

- podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 
7/2019



 Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 02-04-2019 do 17-04-2019

 Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej 
Grupy Działania LGD „KORONA SĄDECKA” miejscowość: 
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy 
Chełmiec, pokój 21(I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.



Cel ogólny LSR

Cel ogólny 1 Rozwój i promowanie przedsiębiorczości
Cel(e) szczegółowe LSR

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój istniejących i wsparcie dla nowych działalności
gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby i zaspokajających potrzeby
lokalnych społeczności
Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 1.1.1 Kompleksowe wsparcie i dotacje dla nowych działalności
gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby i zaspokajających potrzeby
lokalnych społeczności

Zakres tematyczny operacji: 
podejmowanie działalności gospodarczej



Wskaźniki produktu

Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary
Wartość 

wskaźnika z LSR

Wartość 
zrealizowanych 
wskaźników z 

LSR

Wartość wskaźnika 
planowana do osiągnięcia 

w związku z realizacją 
operacji

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca 

do realizacji

1. Liczba operacji polegających na utworzeniu
nowego przedsiębiorstwa wykorzystującego
lokalne zasoby i zaspokajającego potrzeby
lokalnych społeczności

sztuka 10 5 5 0

Wskaźniki rezultatu

1 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w
ramach przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne
zasoby i zaspokajających potrzeby lokalnych
społeczności.

sztuka 10 6 5 0



 Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD 
„KORONA SĄDECKA” (LSR).

 Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 
operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Warunki udzielenia wsparcia:



 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru 
wynosi 300 000,00  zł.

 Wysokość premii na jedną operację wynosi 60 000,00 
zł.

 Intensywność pomocy wynosi: 100%



 Wniosek o przyznanie pomocy złożony na 
obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami ( w wersji papierowej i elektronicznej na 
płycie CD/DVD - w dwóch egzemplarzach).

 Fiszka projektowa złożona na udostępnionym 
formularzu w dwóch egzemplarzach.

 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych 
osobowych na udostępnionym formularzu w dwóch 
egzemplarzach.

Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny 
spełnienia warunków udzielenia wsparcia:



Zakres: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR 

- rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 
8/2019



 Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 
od 02-04-2019 do 17-04-2019

 Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej 
Grupy Działania LGD „KORONA SĄDECKA” miejscowość: 
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy 
Chełmiec, pokój 21(I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.



Cel ogólny LSR

Cel ogólny 1 Rozwój i promowanie przedsiębiorczości
Cel(e) szczegółowe LSR

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój istniejących i wsparcie dla nowych
działalności gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby i
zaspokajających potrzeby lokalnych społeczności
Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie rozwoju oferty i tworzenie nowych
miejsc pracy w istniejących podmiotach gospodarczych na terenie LGD
przyczyniających się do zaspokajania w większym stopniu potrzeb
lokalnych społeczności i wykorzystujących lokalne zasoby

Zakres tematyczny operacji: 
rozwijanie działalności gospodarczej



Wskaźniki produktu

Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary
Wartość 

wskaźnika z 
LSR

Wartość 
zrealizowanych 
wskaźników z 

LSR

Wartość wskaźnika 
planowana do 

osiągnięcia w związku z 
realizacją operacji

Wartość 
wskaźnika z LSR 
pozostająca do 

realizacji

1. Liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa
wykorzystującego lokalne zasoby i
zaspokajającego potrzeby lokalnych
społeczności

sztuka 2 1 1 0

Wskaźniki rezultatu

1 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w
ramach przedsiębiorstw wykorzystujących
lokalne zasoby i zaspokajających potrzeby
lokalnych społeczności.

sztuka 4 1 3 0



 Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD 
„KORONA SĄDECKA” (LSR).

 Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 
operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Warunki udzielenia wsparcia:



 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru 
wynosi 265 501,00  zł.

 Minimalna całkowita wartość operacji nie może być 
niższa niż 50 000,00 zł.

 Intensywność pomocy na jedną operację wynosi: do 
70% kosztów kwalifikowanych

 Limit pomocy przyznawany w okresie realizacji 
PROW 2014-2020 na jednego beneficjenta wynosi 300 
000,00 zł.



 Wniosek o przyznanie pomocy złożony na 
obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami ( w wersji papierowej i elektronicznej na 
płycie CD/DVD - w dwóch egzemplarzach).

 Fiszka projektowa złożona na udostępnionym 
formularzu w dwóch egzemplarzach.

 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych 
osobowych na udostępnionym formularzu w dwóch 
egzemplarzach.

Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny 
spełnienia warunków udzielenia wsparcia:



Zakres: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR 

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 
9/2019



 Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w 
terminie:

od 02-04-2019 do 17-04-2019

 Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie 
Lokalnej Grupy Działania LGD „KORONA SĄDECKA”
miejscowość: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, 
budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21(I piętro) 
w godz. od 8.00 do 15.00.

Zakres tematyczny operacji: budowa lub 
dostosowanie obiektów kulturalnych.



Cel ogólny LSR

Cel ogólny 2 Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR

Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców LGD
oraz budowanie marki kulturalnej obszaru
Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozbudowa lub dostosowanie istniejącej
infrastruktury kulturalnej obszaru do potrzeb mieszkańców.



Wskaźniki produktu

Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary
Wartość 

wskaźnika z 
LSR

Wartość 
zrealizowanych 
wskaźników z 

LSR

Wartość 
wskaźnika 

planowana do 
osiągnięcia w 

związku z 
realizacją operacji

Wartość 
wskaźnika z 

LSR 
pozostająca 
do realizacji

1.

Liczba wybudowanych lub dostosowanych do potrzeb 
mieszkańców ogólnodostępnych obiektów kulturalnych

sztuka 2 0 2 0

Wskaźniki rezultatu

1
Liczba osób/podmiotów korzystających z 
wybudowanych lub dostosowanych do potrzeb 
mieszkańców ogólnodostępnych obiektów kulturalnych

osoba 1000 0 1000 0

2
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty osoba 1000 0 1000 0



 Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD 
„KORONA SĄDECKA” (LSR).

 Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 
operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Warunki udzielenia wsparcia:



 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru 
wynosi 967 100,00  zł.

 Minimalna całkowita wartość operacji nie może być 
niższa niż 50 000,00 zł.



 do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego 
działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji 
pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli 
organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. 
b i c oraz pkt 3,

 do 100% - w  przypadku:
 - podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 - organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli 
organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8;

 do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów 
publicznych.

Intensywność pomocy na jedną 
operację wynosi:



 Limit pomocy przyznawany w okresie realizacji
PROW 2014-2020 na jednego beneficjenta wynosi 300
000,00 zł - (limit nie dotyczy podmiotów będących
Jednostkami Sektora Finansów Publicznych).



 Wniosek o przyznanie pomocy złożony na 
obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami ( w wersji papierowej i elektronicznej na 
płycie CD/DVD - w dwóch egzemplarzach).

 Fiszka projektowa złożona na udostępnionym 
formularzu w dwóch egzemplarzach.

 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych 
osobowych na udostępnionym formularzu w dwóch 
egzemplarzach.

Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny 
spełnienia warunków udzielenia wsparcia:



 LGD

 Samorząd Województwa Małopolskiego

Ok. 6 miesięcy

2 etapy oceny

Złożenie wniosku Podpisanie umowy



 Realizacja co najmniej jednego celu głównego i co najmniej 
jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników;

 Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020, w tym z warunkami wyboru operacji określonymi 
przez LGD w ramach naboru oraz na realizację której może być 
udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze 
wniosków;

 Zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze;

 Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

ZGODNOŚĆ Z LSR



 Omówienie Karty zgodności z PROW 2014-2020

Zgodność z PROW



Kryteria 
oceny 

operacji

Pozytywny wpływ na sytuację 
grupy defaworyzowanej

określonej w LSR w kontekście 
dostępu do rynku pracy

Tworzenie nowych miejsc pracy

Innowacyjność

Wysokość wkładu własnego

Wielkość miejscowości

Pozytywny wpływ na 
środowisko i łagodzenie zmian 

klimatu

Realizacja potrzeb 
lokalnej społeczności przy 

jednoczesnym 
wykorzystaniu lokalnych 

potencjałów

Zintegrowanie podmiotów 
lub zasobów

Korzystanie doradztwa 
indywidualnego w LGD 
„KORONA SĄDECKA”

Miejsce zamieszkania/adres 
głównego miejsca wykonywania 

działalności/siedziba 
wnioskodawcy



ZINTEGROWANIE PODMIOTÓW LUB ZASOBÓW

Operacja zapewnia:
zintegrowanie podmiotów, tj. zakłada współpracę  podmiotów z różnych sektorów (społecznego, 
publicznego i gospodarczego) wykonujących cząstkowe zadania składające się na projekt lub
zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych. 
Zasoby lokalne rozumiane są jako wszelkie elementy materialne i niematerialne, które mogą być 
wykorzystane do rozwoju danego obszaru. Mogą mieć charakter kulturowy/historyczny; przyrodniczy a 
także społeczny np. tradycja, obrzędy, postaci czy wydarzenia historyczne, zespoły regionalne, walory 
krajobrazu, cenne przyrodniczo obszary, ludzie, organizacje pozarządowe, miejsca rekreacji, szkoły, 
przedszkola, ośrodki kultury itp).

Punktacja:
2 pkt – projekt zakłada współpracę podmiotów z trzech różnych sektorów (społecznego, 
publicznego i gospodarczego) lub wykorzystanie trzech różnych zasobów 
1 pkt – projekt zakłada współpracę podmiotów z dwóch różnych sektorów (np. publicznego 
i społecznego) lub wykorzystanie dwóch różnych zasobów 
0 pkt – projekt nie zapewnia zintegrowania podmiotów ani zasobów



POZYTYWNY WPŁYW NA SYTACJĘ GRUPY DEFAWORYZOWANEJ 
OKREŚLONEJ W LSR W KONTEKŚCIE DOSTĘPU DO RYNKU PRACY

Preferowane są operacje, które bezpośrednio poprzez produkty wpływają pozytywnie na sytuację 
grupy defaworyzowanej określonej w LSR w kontekście dostępu do rynku pracy (np. poprzez 
podwyższenie kwalifikacji zawodowych)

Punktacja:

2 pkt – projekt bezpośrednio pozytywnie wpływa na sytuację grupy defaworyzowanej
określonej w LSR w kontekście dostępu do rynku pracy 

0 pkt – projekt nie wpływa pozytywnie na sytuację grupy defaworyzowanej określonej w 
LSR w kontekście dostępu do rynku pracy



TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

Preferowane są projekty przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy

Punktacja:

5 pkt – w ramach projektu powstaną co najmniej trzy miejsca pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średniorocznie

3 pkt – w ramach projektu powstaną dwa miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średniorocznie

0 pkt – w ramach projektu powstanie jedno bądź zero miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełen etat średniorocznie 



INNOWACYJNOŚĆ

Preferowane są projekty innowacyjne - na obszarze objętym LSR brak jest inicjatyw o podobnych cechach 
(tj. projekt zakłada wykorzystanie nowych metod/instrumentów/rozwiązań, które przyczyniają się do 
pozytywnych zmian na obszarze objętym strategią lub projekt wprowadza wartość dodaną w stosunku do 
obecnej praktyki – lepsze sposoby realizacji potrzeb społecznych). Pojęcie „nowe” odnosi się do całego 
obszaru objętego LSR, tzn. jeżeli przynajmniej w jednej miejscowości, dana metoda/instrument/rozwiązanie 
zostało już w przeszłości zastosowane, nawet jeżeli projekt realizowany będzie na terenie innej 
miejscowości, danej metody/instrumentu/rozwiązania nie można uznać za nowego

Punktacja:

3 pkt - projekt zakłada wykorzystanie co najmniej trzech nowych metod/instrumentów/rozwiązań, które 
przyczyniają się do pozytywnych zmian na obszarze objętym strategią lub projekt wprowadza co najmniej trzy 
wartości dodane w stosunku do obecnej praktyki – lepsze sposoby realizacji potrzeb społecznych.

2 pkt – projekt zakłada wykorzystanie dwóch nowych metod/instrumentów/rozwiązań, które przyczyniają się 
do pozytywnych zmian na obszarze objętym strategią lub projekt wprowadza dwie wartości dodane w 
stosunku do obecnej praktyki – lepsze sposoby realizacji potrzeb społecznych

1 pkt -projekt zakłada wykorzystanie jednej nowej metody/instrumentu/rozwiązania, która przyczynia się do 
pozytywnych zmian na obszarze objętym strategią lub projekt wprowadza jedną wartość dodaną w stosunku 
do obecnej praktyki – lepszy sposób realizacji potrzeb społecznych

0 pkt – projekt nie jest innowacyjny



WYSOKOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO

Preferowane są projekty zakładające większy udział środków własnych niż minimalna 
wysokość wkładu własnego wynikająca z przepisów dotyczących PROW 2014-2020

UWAGA!!! KRYTERIUM NIE DOTYCZY PODEJMOWANIA DZIAŁLANOŚCI 
GOSPODARCZEJ

Punktacja:

1 pkt – projekt zakłada wyższy udział środków własnych, tj. intensywność dofinansowania 
jest niższa co najmniej o 1% od maksymalnego poziomu dofinansowania przewidzianego w 
przepisach

0 pkt – projekt nie zakłada większego udziału środków własnych niż minimalna wysokość 
wkładu własnego wynikającego z przepisów dotyczących PROW 2014-2020 lub udział 
środków własnych wskazuje, że intensywność dofinansowania jest niższa o mniej niż 1% od 
maksymalnego poziomu dofinansowania przewidzianego w przepisach



WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej preferowane 
będą projekty realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 
(liczba mieszkańców liczona wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy)

Punktacja:

1 pkt – projekt realizowany jest w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

0 pkt – projekt realizowany jest w miejscowości zamieszkałej przez co najmniej 5 tys. mieszkańców



POZYTYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO I 
ŁAGODOZENIE ZMIAN KLIMATU

Preferowane są projekty w ramach których wnioskodawca przewidział rozwiązania sprzyjające 
ochronie środowiska i/lub łagodzące zmiany klimatu (dotyczy tylko kosztów inwestycyjnych np. 
instalacja paneli słonecznych, mających odzwierciedlenie w budżecie projektu). Za rozwiązania 
sprzyjające ochronie środowiska i/lub łagodzące zmiany klimatu rozumie się 
budowę/przebudowę/montaż:

• instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika),

• jednostek wykorzystujących energię geotermalną,

• pomp ciepła,

• małych elektrowni wodnych,

• elektrowni wiatrowych,

• instalacji wykorzysujących biomasę,

• instalacji wykorzystujących biogaz.

Punktacja:

1 pkt – w ramach projektu wnioskodawca przewidział rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska i/lub łagodzące zmiany klimatu

0 pkt – w ramach projektu wnioskodawca nie przewidział rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska i/lub łagodzących zmiany klimatu



REALIZACJA POTRZEB LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI PRZY 
JEDNOCZESNYM WYKORZYSTANIU LOKALNYCH 

POTENCJAŁÓW

Preferowane są projekty realizujące potrzeby lokalnej społeczności (określone w LSR w Matrycy 
logicznej, w kolumnie „Zidentyfikowane problemy/wyzwania społeczno-ekonomiczne”), przy 
jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych potencjałów (mocne strony określone w LSR)

Punktacja:

2 pkt – projekt realizuje co najmniej trzy potrzeby lokalnej społeczności zdiagnozowane w Matrycy 
logicznej w LSR, przy jednoczesnym wykorzystaniu co najmniej trzech lokalnych potencjałów (mocnych 
stron określonych w LSR) 

1 pkt – projekt realizuje dwie potrzeby lokalnej społeczności zdiagnozowane w Matrycy logicznej w 
LSR, przy jednoczesnym wykorzystaniu dwóch lokalnych potencjałów (mocnych stron określonych w 
LSR)

0 pkt – projekt realizuje jedną potrzebę lokalnej społeczności zdiagnozowaną w Matrycy logicznej w 
LSR, przy jednoczesnym wykorzystaniu jednego lokalnego potencjału (mocnej strony określonej w 
LSR)



KORZYSTANIE Z DORADZTWA INDYWIDUALNEGO W LGD 
„KORONA SĄDECKA”

Preferowane są operacje, których wnioskodawcy w okresie naboru (od momentu jego
ogłoszenia i nie później niż 7 dni przed ostatnim dniem terminu składania wniosków)
skorzystali z doradztwa indywidualnego w biurze lub na dyżurach prowadzonych przez
pracowników biura w gminach będących członkami LGD.

Punktacja:
1 – wnioskodawca lub pełnomocnik lub osoba do kontaktu wpisana we wniosku o
dofinansowanie, skorzystała z doradztwa indywidualnego w biurze lub na dyżurach
prowadzonych przez pracowników biura w gminach będących członkami LGD.
0 – wnioskodawca lub pełnomocnik lub osoba do kontaktu wpisana we wniosku o
dofinansowanie, nie skorzystał z doradztwa indywidualnego w biurze lub na dyżurach
prowadzonych przez pracowników biura w gminach będących członkami LGD.



 Preferowane są operacje realizowane przez wnioskodawców, którzy mają miejsce 
zamieszkania/ adres głównego miejsca wykonywania działalności/siedzibę na obszarze 
LGD od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

Punktacja:
 3 – wnioskodawca od co najmniej 12 miesięcy od złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy ma: 
 miejsce zamieszkania na obszarze LGD (dotyczy osób fizycznych)
 adres głównego miejsca wykonywania działalności na obszarze LGD (dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 siedzibę na obszarze LGD (dotyczy osób prawnych)

 0 – wnioskodawca nie ma miejsce zamieszkania/ adres głównego miejsca 
wykonywania działalności/siedzibę na obszarze LGD lub posiada miejsce 
zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności/ siedzibę na obszarze 
LGD przez okres krótszy niż 12 miesięcy

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA 
WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI/SIEDZIBA  WNIOSKODAWCY



 UWAGA OGÓLNA: By uzyskać punkty w ramach danego 
kryterium wnioskodawca w formularzu wniosku i/lub 
fiszce projektowej winien bezpośrednio wskazać na te 
elementy, które umożliwiają przyznanie stosownej 
punktacji (np. jeżeli wnioskodawca uważa, że w ramach 
projektu użyje nowych metod, które przyczyniają się do 
pozytywnych zmian na obszarze objętym strategią, 
winien wymienić te metody, uzasadnić ich nowy charakter 
oraz wskazać pozytywne zmiany wywołane za ich 
pośrednictwem). Członek Rady będzie oceniał wniosek na 
podstawie konkretnych zapisów, a nie domysłów.



MINIMUM PUNKTOWE: 3 PKT



 OSOBY BEZROBOTNE (w tym absolwenci szkół -
osoby poniżej 35 roku życia; osoby długotrwale 
bezrobotne; kobiety)

 MŁODZIEŻ I DZIECI

 SENIORZY

 MIESZKAŃCY OBSZARÓW WIEJSKICH

GRUPY DEFAWORYZOWANE



Pozostałe warunki przyznawania 
pomocy

• Posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta
• Brak współfinansowania kosztów z innych środków publicznych
• Realizacja operacji w nie więcej niż 2 etapach a wykonanie zakresu 

rzeczowego w terminie do 2 lat od zawarcia umowy
• Realizacja inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR
• Inwestycje trwale związane z nieruchomością będą realizowane na 

nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub 
wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością przez 
okres realizacji operacji oraz trwałości

• Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z 
biznesplanem.



PKD WYKLUCZONE

1. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJACA PO 
ZBIORACH;

2. GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE;
3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE;
4. PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, MIĘCZAKÓW, SKORUPIAKÓW ;
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.



Koszty kwalifikowalne

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji (NIE DOT. PODEJMOWNIA DZIALANOŚCI GOSPODARCZEJ) kosztów 
do których zalicza się koszty:

❖ ogólne – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji (są to koszty 
przygotowania dokumentacji technicznej; opłaty za patenty, licencje; sprawowanie nadzoru autorskiego lub 
inwestorskiego)  

❖ zakupu robót budowlanych lub usług

❖ zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupy patentów, licencji lub wynagrodzeń za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych

❖ najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości

❖ zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego 
również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty 

❖ zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do 
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (w wysokości nieprzekraczającej 30%pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych  pomniejszonych o koszty ogólne)

❖ zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione 5 i 6, w tym materiałów,

❖ 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 
zatrudnianiem tych pracowników – w przypadku operacji związanych z inkubatorami i współpracą

❖ podatku od towarów i usług (VAT)

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również wartość wkładu rzeczowego w tym także w formie nieodpłatnej 
pracy



WSZYSTKIE KOSZTY MUSZĄ BYĆ UZASADNIONE 
ZAKRESEM OPERACJI, NIZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA 

CELU ORAZ RACJONALNE.



Obowiązki beneficjenta

➢ realizacja projektu zgodnie z umową;

➢ osiągnięcia celu projektu (zachowanie trwałości projektu przez 3/5 lat);

➢ Utrzymanie utworzonego miejsca pracy 2/3 lata;

➢ Osiągnięcie wskaźników realizacji celu;

➢ Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;

➢ Przechowywanie dokumentacji 5 lat;

➢ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowego;

➢ Umożliwienie przeprowadzenia kontroli;

➢ niefinansowania projektu z udziałem innych środków publicznych;

➢ promocja projektu zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 ;

➢ posiadania (zakaz sprzedaży) rzeczy nabytych w ramach projektu oraz ich
wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem (5 lat od dnia wypłaty płatności
końcowej)



 Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w
biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym
upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.



Analiza formularza wniosku o 
dofinansowanie



Załączniki do wniosku 



WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE ARiMR



Przydatne linki:

www.lgdkoronasadecka.pl
www.arimr.gov.pl

www.minrol.gov.pl



Dziękuję za uwagę
LGD „KORONA SĄDECKA”

Ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec
tel. 18 414 56 55/ 660 675 601


