LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

DORZECZE

WISŁOKA

O nas

Biuro LGD

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” jest partnerstwem trójsektorowym złożonym z przedstawicieli sektora publicznego,
społecznego i gospodarczego obszaru 4 gmin w tym: 3 gminy
powiatu sanockiego tj.: Besko, Bukowsko i Zarszyn oraz 1 gminę
powiatu krośnieńskiego – Rymanów. Wspólnie tworzymy lokalną
grupę działania – partnerstwo, którego głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
∆∆ opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
∆∆ działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich,
∆∆ udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR
w pozyskiwaniu środków z PROW 2014-2020,
∆∆ promocja obszaru objętego LSR.

Prawidłowe funkcjonowanie stowarzyszenia zapewnia biuro
LGD, znajdujące się pod adresem:
ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn
godziny pracy biura: pon-pt: 7:30 – 15:30
tel./fax. 13 46 700 75
Pracownicy biura organizują konferencje i spotkania konsultacyjne oraz udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie uzyskania
dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 oraz przygotowania
wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Dotychczasowa działalność

Obszar Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka”

czasie zostało zrealizowanych 70 projektów, głównie związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, ochroną dziedzictwa
kulturowego i rozwojem turystyki i przedsiębiorczości. Realizacja LSR była możliwa dzięki aktywności mieszkańców oraz ich
zaangażowaniu w realizację projektów wpływających na rozwój
naszych miejscowości.

Od 2006 r. jako Fundacja „Pomóżmy sobie sami” uczestniczyliśmy w realizacji II schematu Pilotażowego Programu Leader+.
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” działa od 2008 r. W perspektywie finansowej 2007-2013 realizowaliśmy działania w ramach programu Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na łączną kwotę ponad 5 mln zł. W tym
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Strategia rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (lsr) na lata 2016-2023
W dniu 23 maja 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze
Wisłoka” podpisał umowę o Warunkach i Sposobie Realizacji
LSR finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Umowa opiewa na kwotę
4 496 079,91 mln zł.

Dzięki podpisanej umowie w ramach konkursów będziemy mogli udzielać wsparcia m.in.: przedsiębiorcom, osobom fizycznym,
organizacjom pozarządowym, gminom, jednostkom kultury, kościołom i związkom wyznaniowym z terenu LGD. Środki te będą
wydatkowane zgodnie z zawartymi w LSR celami i przedsięwzięciami tj.:

Struktura celów, przedsięwzięć oraz wskaźników:
Cel ogólny
1. Rozwój społeczno-kulturalny oraz
rekreacyjny
obszaru LGD
„Dorzecze
Wisłoka”

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

Wskaźnik produktu

1.1. Wzrost
atrakcyjności
rekreacyjno-wypoczynkowej
oraz zachowanie
dziedzictwa
lokalnego oraz
wzmocnienie
konkurencyjności sektora
społecznego

1.1.1. Budowa, przebudowa, wyposażenie oraz
doposażenie infrastruktury rekreacyjnej
i kulturalnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Liczba nowych, zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i zagospodarowanych przestrzeni publicznych – 12

1.1.2. Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturowym – 8

1.1.3. Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które
otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 8

1.1.4. Organizacja działań w zakresie ekonomii
społecznej

Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1

1.1.5. Wsparcie rozwoju kapitału społecznego
oraz wzrost potencjału organizacyjnego
sektora pozarządowego.

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD – 32
Liczba osobodni szkoleń dla organów Rady – 144
Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego
doradztwa – 300
Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD
z mieszkańcami – 12
Liczba szkoleń – 6
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Cel ogólny

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

2. Rozwój gospodarczy obszaru
LGD „Dorzecze
Wisłoka”

2.1. Rozwój gospodarki opartej na
wiedzy i przedsiębiorczości

2.1.1. Tworzenie mikro i małych przedsiębiorstw

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa – 6

2.1.2. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa – 8

3. Rozwój
turystyczny
obszaru LGD
„Dorzecze
Wisłoka”

3.1. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
oraz ochrona
środowiska
naturalnego
i zapobieganie
zmianom klimatycznym

3.1.1. Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD

Liczba działań promocyjnych – 4

3.1.2. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej

Liczba nowych, zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 8

3.1.3. Wsparcie podmiotów zajmujących się
działalnością turystyczną i okołoturystyczną

Liczba nowych, zmodernizowanych obiektów turystycznych i okołoturystycznych – 4

3.1.4. Organizacja działań służących ochronie
środowiska i zapobieganie zmianom
klimatu

Liczba działań z zakresu ochrony środowiska i zmian
klimatu – 2

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie:
I Konkursowym dla przedsięwzięć:
1. Budowa, przebudowa, wyposażenie oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej
2. Tworzenie mikro i małych przedsiębiorstw
3. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Wskaźnik produktu

3. Wsparcie rozwoju kapitału społecznego oraz wzrost potencjału organizacyjnego sektora pozarządowego
4. Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD
5. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
6. Wsparcie podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i okołoturystyczną
7. Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu

II Grantowym dla przedsięwzięć:
1. Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym
i kulturalnym
2. Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru
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O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. Osobą fizyczną jeżeli:
∆∆jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
∆∆jest pełnoletnia,
∆∆ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
- w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
∆∆miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba
fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, albo
2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba
tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR, albo

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba
tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR.
LGD ogłasza nabór wniosków, a następnie weryfikuje, ocenia
i wybiera projekty do finansowania, w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Operacje oceniane są przez LGD
pod względem:
∆∆zgodności z Programem
∆∆zgodności z LSR
∆∆zgodności z kryteriami wyboru
Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

Proces przyznawania pomocy:
∆∆Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP)
– LGD
∆∆Składanie WOPP – w LGD
∆∆Wybór operacji z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji do finansowania określonych w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) spośród operacji zgodnych z LSR i Programem (45 dni)

∆∆Przekazanie WOPP do ZW celem ostatecznej weryfikacji
kwalifikowalności
∆∆Ewentualne uzupełnienia – 1 raz, termin 7 dni
∆∆Uzupełnienie WOPP nie może prowadzić do jego istotnej
modyfikacji
∆∆Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy/odmowa przyznania pomocy między beneficjentem a ZW lub LGD
w przypadku projektów grantowych
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Koszty kwalifikowalne:
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 zachowania dziedzictwa lokalnego rów-

nież 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. Podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013.

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów
ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne
do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia
nr 1303/2013, przy czym wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok,
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.

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.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji
polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów
budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
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projekty konkursowe

Tworzenie mikro i małych przedsiębiorstw
1. Zakres tematyczny – inwestycje umożliwiające podjęcie we
własnym imieniu działalności gospodarczej.
2. Beneficjent – osoby fizyczne, osoby ubezpieczone w ZUS
oraz w KRUS ( z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS
z mocy ustawy i w pełnym zakresie – wyjątkiem od tej zasady są osoby, które podejmują działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa), które w okresie 2 lat poprzedzających
złożenie WOPP nie prowadziły działalności gospodarczej
podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z obszaru objętego LSR.
3. Kwota wsparcia – 50 000 zł - stanowiąca nie więcej niż 100%

kosztów kwalifikowalnych operacji.
4. F orma wsparcia – płatność ryczałtowa (premia) – 2 transze
pomocy 80% kwoty przyznanej pomocy wypłacana po zawarciu umowy oraz 20% kwoty przyznanej pomocy wypłacana
jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
5. Przedłożenie biznesplanu.
6. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
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tworzenie mikro i małych przedsiębiorstw

Budowa, przebudowa, wyposażenie oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej oraz zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
kosztów kwalifikowalnych operacji, a w przypadku jednostek
1. Zakres tematyczny – inwestycje związane z tworzeniem masektora publicznego bez limitu kwoty wsparcia stanowiące
łej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i wypoczynkowej
nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.
takiej jak wiaty, lokalne miejsca wypoczynku i integracji, pla4. Forma wsparcia: refundacja po zakończeniu realizacji opece zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska rekreacyjne.
racji.
2. Beneficjenci:
5. M
 inimalna wartość operacji: minimalna całkowita wartość
– Osoby fizyczne,
operacji: 50 000 zł.
– Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem
6. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadawojewództw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne,
ny numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wysystemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
znaniowe,
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
– Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
Pomoc na operację w tym zakresie jest przyznawana, jeżeli słuktórym ustawy przyznają zdolność prawną.
ży zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
3. Kwota wsparcia: do 300 000 zł stanowiąca nie więcej niż 80%

sadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienia osoby, dla
której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do
dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalnej wartości pomocy w ramach PROW
2014-2020 równej 300 000 zł.

Umowa zawiera zobowiązania beneficjenta do:
1. Podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywania do dnia,
w którym upłyną 2 lata od dnia 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 upłyną 2 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przelicze-

niu 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 utrzymania utworzonych miejsc pracy
do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej;
2. Osiągnięcia 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.
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Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
1. Zakres tematyczny – inwestycje na rozwój mikro i małych
przedsiębiorstw.
2. Beneficjent – mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegającą przepisom ustawy o SDG.
3. Kwota wsparcia – do 300 000 zł stanowiąca nie więcej niż
60% kosztów kwalifikowalnych operacji.
4. Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowalnych.
5. Przedłożenie biznesplanu.
6. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania miejsc
pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach
realizacji operacji do dnia w którym upłynie 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej.
Pomoc na rozwijanie działalności może być przyznana beneficjentowi podejmującemu działalność gospodarczą po upływie
2 lat.
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rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Pomoc jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
a) 
podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej,
b) 
zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu
wykonywania działalności,
c) 
uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym
ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy
do realizacji inwestycji objętych operacją;
Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uza-

rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

7. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie otrzymał dotychczas pomocy w ramach PROW 2014-2020 na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych będących przetwórstwami
spożywczymi lub w ramach poddziałania inwestycje w środki
trwałe – wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
8. Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji
nie może być uznane za spełnienie warunku, o utworzenia
miejsca pracy w wymiarze co najmniej 1 etatu w odniesieniu do innej operacji (miejsce pracy nie może być liczone podwójnie),
9. 
Umowa zawiera ponadto zobowiązania beneficjenta
do osiągnięcia 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,
10. 
Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane
z innych środków publicznych,
11. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach,
a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez
beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia
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umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
12. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba
że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
13. Inwestycje w ramach operacji będą 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,
14. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
15. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej
niż 50 tys. złotych.
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16. Podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) 
posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować (warunek ten nie dotyczy
podmiotów podejmujących działalność gospodarczą),
17. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków
publicznych.

rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Warunki przyznania i wypłaty pomocy:
1. Opracowanie i przedłożenie wniosku oraz biznesplanu,
2. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 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,
3. U
 tworzenie 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,
4. U
 trzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną
utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym
upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
5. Utworzenie miejsca pracy w wymiarze 1 etatu nie ma zastosowania w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej
jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje
oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega
się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych,
6. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie otrzymał dotychczas pomocy w ramach PROW 2014-2020 na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi
pomocy na operację.

Projekty grantowe
LGD planuje realizację projektów grantowych o wartości od
100 000 do 300 000 zł. Celem projektów grantowych ma być aktywizacja lokalnej społeczności w oparciu o potencjał i zasoby
lokalne oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu.

2. Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy,
na realizację zadań.
3. Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż
beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.

1. Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu
tego projektu przez grantobiorców.

4. Grantobiorcami mogą być:
∆∆osoby fizyczne,
∆∆osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły,
związki wyznaniowe,
∆∆jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną,
∆∆sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. KGW reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną (limit pomocy jest liczony odrębnie

na każdą sformalizowaną grupę i nie pomniejsza limitu
podmiotu reprezentującego).
∆∆Grantobiorca co do zasady musi spełniać warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu w odniesieniu
do podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy.
∆∆Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.
5. Beneficjent projektu grantowego – LGD.
6. Grantobiorca – podmiot wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu
grantowego.

granty

granty
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granty

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,
5. Podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) p
 osiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
6. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków
publicznych.
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Forma pomocy:
1. Forma wsparcia - Refundacja kosztów.
2. Kwota wsparcia:
– od 100 000 zł do 300 000 zł – projekt grantowy (LGD)
– od 5 000 zł – 30 000 zł – grant
3. Wysokość dofinansowania – do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Proces realizacji projektów grantowych:
1. LGD ogłasza konkurs na wybór grantobiorców oraz przeprowadza nabór oraz wybór grantobiorców.
2. Wniosek zawiera opis planowanych do realizacji zadań (ogólnie) oraz plan finansowy.
3. LGD składa wniosek o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa (ZW) – nabór ciągły.
4. Przyznanie pomocy na projekt grantowy potwierdza się zawarciem umowy o przyznaniu pomocy między LGD a ZW.

granty

Warunki przyznania pomocy:
1. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
2. O
 peracja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach,
a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie
wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy,
lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
3. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba
że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu
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Beneficjent projektu grantowego (LGD) odpowiada w szczególności za:
1. Realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem;
2. Przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji
kryteriów wyboru grantobiorców;
3. Dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców;
4. Zawieranie z grantobiorcami umów o powierzenie grantu;
5. Rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców;
6. Monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców;
7. Kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców;
8. Odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.

granty

Odpowiedzialność za realizację projektu grantowego:
Za realizację projektu grantowego (tzn. osiągnięcie celu, zaplanowanych wskaźników oraz utrzymanie celu w okresie trwałości projektu) odpowiada LGD, stąd konieczność zawarcia umowy o powierzenie grantu między LGD a grantobiorcą.
Umowa o powierzenie grantu:
Umowa zawierana między grantobiorcą a LGD określa w szczególności:
1. Zadania grantobiorcy objęte grantem,
2. Realizację celów i wskaźników,
3. Kwotę grantu i wkładu własnego,
4. Warunki przekazania i rozliczenia grantu,
5. Zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania
go niezgodnie z celami projektu grantowego,
6. 
Zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej
przez grantodawcę lub uprawnione podmioty.

Opracowanie graficzne i projekt okładki – Małgorzata Zawisza
Skład – Katarzyna Chochołek
Wydawca:

Besko

Bukowsko

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
Opracowanie:
Biuro LGD „Dorzecze Wisłoka”
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Realizacja wydawnicza i druk:
Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski
ul. Łukasiewicza 49, 38-400 Krosno
tel. 13 436 51 00, www.ruthenus.pl
e-mail: ruthenus@ruthenus.pl
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