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PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJE 
LOKALNEJ STRATEGI ROZWOJU 
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19 MAJ 2016r. 



3 



4 

BUDŻET LSR  33 064 664,00 ZŁ. 

10 000 000,00 

19 514 664,00 

100 000,00 3 450 000,00 
PROW

RPO

WSPÓŁPRACA

FUNKCJONOWANIE
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2 000 000,00 

3 000 000,00 
2 098 387,20 

2 487 021,46 

414 591,34 
PREMIE

ROZWOJ DZIAŁ.
GOSP.

DROGI LOKALNE

INF. TURYST.
REKREA. KULT.

DZIEDZICTWO
LOKALNE

PROW 10 000 000,00 



RPO 19 514 664,00 

12579509,63 

1001550,37 
0 

3943522,80 

0 

1690081,20 

OŚ 7 OŚ 11

KONKURSY

GRANTY

GRANTY
PRZEDSIEBIORCY
REWITALIZACJA

6 



TY
P

Y 
O

P
ER

A
C

JI
 W

 R
A

M
A

C
H

  
P

R
O

W
 

Drogi  (tryb konkursowy) 
 

Infrastruktura  turystyczna /rekreacyjna 
/kulturalna                                                                          

(tryb konkursowy) 

  

 

Dziedzictwo lokalne                                    
(tryb konkursowy) 

 
 

Premie   (tryb konkursowy) 
 

Rozwój działalności gospodarczej                     
(tryb konkursowy) 7 



TYPY OPERACJI W RAMACH RPO  

Oś 7 

Rewitalizacja                                
(tryb konkursowy) 

Wsparcie 
inwestycyjne 

mikro i małych 
przedsiębiorstw                   
(tryb grantowy) 

  

Oś 11 
Działania na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym                                                                   

(tryb konkursowy /tryb grantowy) 

 

 

Działania wspierające rozwiązania w 
zakresie organizowania społeczności 

lokalnej i animacji społecznej                                                                                  
(tryb konkursowy /tryb grantowy) 

  

Działania wspierające rozwój gospodarki 
społecznej i przedsiębiorczości społecznej 

(tryb konkursowy /tryb grantowy) 
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CELE LSR 1 

Cel ogólny 1 

Wspieranie przedsiębiorczości 
oraz podniesienia 

kompetencji i aktywności 
zawodowej społeczności 

objętej LSR 

Cel szczegółowy 1.1  

Wsparcie finansowe procesu 
powstawania firm oraz rozwoju 
istniejącej przedsiębiorczości na 

obszarze LGD 

Cel szczegółowy 1.2  

Wzmocnienie szans  na rynku 
pracy grup defaworyzowanych 

oraz osób zagrożonych 
ubóstwem  i wykluczeniem 

społecznym 
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CELE LSR 2 

Cel ogólny 2 

Wzrost udziału 
społeczności lokalnej w 

życiu społecznym i 
kulturalnym na obszarze 

LGD 

Cel szczegółowy 2.1  

Poprawa stanu i rozwój 
infrastruktury umożliwiający 

realizowanie aktywności 
społecznej mieszkańcom 

obszaru LSR 

Cel szczegółowy 2.2  

Tworzenie i rozwój oferty 
aktywizacyjnej i integracyjnej 

mieszkańców obszaru LSR  
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CELE LSR 3 

Cel ogólny 3 

Rozwój turystyki i 
agroturystyki oraz 

podniesienie jakości życia 
mieszkańców w obszarze 
komunikacji, rekreacji i 

wypoczynku 

 

Cel szczegółowy 3.1  

Wzmocnienie atrakcyjności 
turystycznej na obszarze 

działania LSR 

Cel szczegółowy 3.2 

Poprawa dostępności 
niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej i kulturalnej 

Cel szczegółowy 3.3 

Poprawa  infrastruktury 
drogowej na terenie LGD  
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POMYSŁ 

BIURO LGD- 
doradztwo 

OGŁOSZENIE 
KONKURSU PRZEZ  

LGD  

UDZIAŁ W SZKOLENIU 
ORGANIZOWANYM PRZEZ 

LGD  
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ZŁOŻENIE WNIOSKU                    
DO LGD 

OCENA WNIOSKU                    
W LGD 

PRZEKAZANIE 
WNIOSKÓW DO 
SW PRZEZ  LGD  

WERYFIKACJA 
WNIOSKÓW I CAŁEJ 

DOKUMENTACJI  
KONKURSOWEJ PRZEZ 

SW 
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PODPISANIE UMOWY NA 
REALIZACJĘ PROJEKTU                     

ZŁOŻENIE WNIOSKU O 
PŁATNOŚĆ 

WYPŁATA 
ŚRODKÓW  

KONTROLA 
REALIZACJI 
PROJEKTU 
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K0NKURSY 
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PROW          
OGÓLNE WARUNKI 

1. PROW –RLKS – trzy rodzaje wniosków  o przyznanie 
pomocy: premie, pozostałe oraz granty (LGD) 

2. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 
etapach. 

3. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie 
mniej niż 50 tys. złotych. 

4. Koszty kwalifikowalne operacji nie są 
współfinansowane z innych środków publicznych 
(nie dotyczy JST) 
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PROW                                           
OGÓLNE WARUNKI CD. 

5.  Złożenie wniosku o płatność nastąpi w 
terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy       
(max  31.12.2022) 

6. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, 
który w okresie realizacji PROW na lata               
2014–2020 wynosi 300 tys. złotych  na jednego 
beneficjenta (nie dot. jst) 

7. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji 
kosztów kwalifikowalnych 
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PROW                                           
OGÓLNE WARUNKI CD. 

8.  Koszty kwalifikowalne obejmują koszty: 

a) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c 
rozporządzenia nr 1305/2013,  

b)  zakupu robót budowlanych lub usług, 

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

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub 
nieruchomości 
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PROW                                           
OGÓLNE WARUNKI CD. 

e)  zakupu nowych maszyn lub wyposażenia             
(w przypadku operacji w zakresie zachowania 
dziedzictwa lokalnego również używanych 
maszyn lub wyposażenia stanowiących 
eksponaty), 

f)  zakupu środków transportu, z wyłączeniem 
zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 
łącznie z kierowcą, 

g)  zakupu rzeczy innych niż wymienione                  
w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 
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PROW                                           
OGÓLNE WARUNKI CD. 

h) podatku  od towarów i usług (VAT) 

      - które są  uzasadnione zakresem operacji,   

      niezbędne do osiągniecia jej celu oraz racjonalne 

9. Pomoc jest przyznawana w wysokości;   

       63.63 %      - jst                                                                       

             70 %      - podmiot wykonujący    

                               działalność gospodarczą 

           100 %     - w przypadku pozostałych  podmiotów 
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PROW  
OGÓLNE WARUNKI CD. 

10. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli 
zostały poniesione: 

a. od dnia, w którym została zawarta umowa, a w 
przypadku kosztów ogólnych – od  1 stycznia 2014r. 

b. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych 

c. W formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku 
gdy wartość transakcji przekracza 1000,00 zł w 
formie rozliczenia bezgotówkowego 
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PROW  
OGÓLNE WARUNKI CD. 

11. Na etapie składania wniosków o przyznanie 
pomocy stawiany będzie wymóg posiadania 
pozwolenia na budowę. Nie będzie ono jednak 
musiało być na tym etapie uprawomocnione. 

12. Uprawomocnione pozwolenie będzie wymagane 
na etapie składania wniosku o płatność 

13. Została wydana ostateczna decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej 
wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami 
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O POMOC MOŻE UBIEGAĆ PODMIOT 
BĘDĄCY: 

1)  osobą fizyczną, jeżeli: 

a)  jest obywatelem państwa członkowskiego UE 

b)  jest pełnoletnia, 

c)  ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim  

     objętym LSR  

d)  miejsce oznaczone adresem, pod którym  
wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR, albo 
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O POMOC MOŻE UBIEGAĆ PODMIOT 
BĘDĄCY (CD): 

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. 
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DROGI 

Zadanie:  

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych               
i powiatowych, które: 

umożliwiają połączenie obiektów użyteczności 
publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, 
zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne 
dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo 

  skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 
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DROGI  - JEDEN KONKURS 

Ogłoszenie konkursu           I Kwartał  2017 

 

Kwota w konkursie               2 098 387,20 
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INFRASTRUKTURA 

Zadanie: 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                            
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej; 
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INFRASTRUKTURA – DWA 
KONKURSY 

    Ogłoszenie I konkursu      I kwartał 2017  
 

     Kwota w konkursie           1 523  910,00 
 

      

     Ogłoszenie II konkursu      II poł. 2017 
 

     Kwota w konkursie           963 112,00 
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ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA               
 
 JEDEN KONKURS 

     Ogłoszenie konkursu      I kwartał 2017  

 

     Kwota w konkursie           414 591,34 
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PREMIE 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej 

2. Kwota wsparcia: 50 000,00  

3. Podmiot nie podlega ubezpieczeniu KRUS                         
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) 
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PREMIE 

4. 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, 
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PREMIE  CD. 

5. Utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej         
2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

6. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się                   
o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która 
podejmuje we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, pomoc temu podmiotowi jest 
przyznawana, jeżeli operacja zakłada 
wykonywanie tej działalności, co najmniej przez       
2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

7. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 
działalności gospodarczej 
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PREMIE  CD. 

8. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach; 
       I   transza - 80 % przyznanej kwoty pomocy (40 tys.) 
       II  transza -20 % przyznanej kwoty pomocy (10  tys.) 
 
9. Warunki wypłaty transz: 
      - przed wypłatą pierwszej transzy będzie wymagane:     
         założenie działalności gospodarczej oraz 

udokumentowania  rozpoczęcia udokumentowania 
rozpoczęcia realizacji biznes planu, zgłoszenie do ZUS, 
uzyskanie pozwoleń i  innych decyzji 

       - przed wypłatą drugiej transzy będzie wymagane: 
         zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem,     
           poniesienie 90%  kosztów z biznesplanu. 
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PREMIE  CD. 

10. Zobowiązania z biznesplanu: osiągniecie                                      
co najmniej 30%   zakładanego w biznesplanie                  
poziomu sprzedaży po roku od wypłaty płatności 
końcowej  

11. W umowie będą wprowadzone zobowiązania dla 
beneficjentów do  m.in: 

        - udzielania informacji LGD niezbędnych do prowadzenia   

          monitoringu, 

        - prawidłowego informowania o otrzymaniu wsparcia z    

          LSR, przynajmniej przez umieszczenie logotypu LGD 
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PREMIE  CD. 

• Trzy konkursy ; 

I konkurs ogłoszenie konkursu –I kwartał  2017 ,                          

                kwota w konkursie 700 000,00    14 wniosków 

 

 II konkurs ogłoszenie konkursu – I poł. 2018 ,                          

                kwota w konkursie 700 000,00    14 wniosków 

 

 III konkurs ogłoszenie konkursu –  I poł. 2019,                          

                kwota w konkursie 600 000,00    12 wniosków 
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ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ: 

1. Pomoc jest przyznawana jeżeli: 

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; 
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ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ: 

2. Pomoc jest przyznawana jeżeli 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 miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, 
przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej; 37 



ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ: 

3. Pomoc na operację 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: 

a) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i    

    następująca po zbiorach; 

b) górnictwo i wydobywanie; 

c)  działalność usługowa wspomagająca górnictwo                        

    i wydobywanie; 

 

38 



ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ: 

d) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i 
wydobywanie; 

e) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i 
mięczaków; 

f)  wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej; 

g) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 

h) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
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ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ: 

d) produkcja metali; 

e)  produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i 
naczep oraz motocykli; 

f) transport lotniczy i kolejowy; 

g) gospodarka magazynowa. 
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ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (CD): 

4. Pomoc jest przyznawana podmiotowi ubiegającemu się 
o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana 
premia  albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia 
przyznania temu podmiotowi premii. 

5. Pomoc jest przyznawana w wysokości 70% kosztów 
kwalifikowalnych ale nie więcej jak 50 000 zł. 
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ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ   CD: 

 

Trzy konkursy po 1 000 000,00 w konkursie: 

 

Pierwszy konkurs  - I  kwartał  2017 

                             II - pierwsza połowa 2018 

                           III - pierwsza połowa  2019 
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PROCEDURA OCENY OPERACJI W RAMACH PROW  

I. Ocena formalna                                                           
(I.KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ ) 

II. Ocena zgodności operacji  z ogłoszeniem i LSR                                    
(II. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z 
OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW ORAZ OCENY 
ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR) 

III. Ocena zgodności operacji według lokalnych kryteriów                                                                         
(III. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW 
WYBORU) trzy karty dla trzech zakresów tematycznych: 

a.  Drogi, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna,    

     dziedzictwo lokalne 

a.  Podejmowanie działalności gospodarczej 

b.  Rozwijanie działalności gospodarczej 
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K0NKURSY 
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REGIONALNY  PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - 
POMORSKIEGO 
 

Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
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REWITALIZACJA 

Zadanie: 

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do 
rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości 
wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do 
ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i 
poprawy warunków uczestnictwa osób 
zamieszkujących obszary problemowe w życiu 
społecznym i gospodarczym. 
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REWITALIZACJA 

Ostatnia zmiana: 

Możliwa rozbudowa istniejącej  infrastruktury – 
zwiększenie kubatury  max 50% budynku istniejącego 
przed rewitalizacją. 
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REWITALIACJA – DWA KONKURSY 

Ogłoszenie I konkursu      marzec 2017  wrzesień 2017 
 

     Kwota w konkursie           8 250 840,00 
 

      

Ogłoszenie II konkursu      I połowa 2018 
 

     Kwota w konkursie           4 628 670,00 
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GRANTY PRZEDSIĘBIORSTWA 

Zadanie: 

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych 
przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne 
poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
związane z unowocześnieniem sposobu działania 
jak i oferty poprzez: 

a. rozbudowę przedsiębiorstwa, 

b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, 
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GRANTY PRZEDSIĘBIORSTWA CD. 

c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych 
zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, 
prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów/usług, 

d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, 
technologicznych, organizacyjnych, 

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu 
świadczenia usługi. 
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GRANTY PRZEDSIĘBIORSTWA CD. 

Mikroprzedsiębiorstwo  to przedsiębiorstwo, które: 

- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  

- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro 
lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 
milionów euro.  

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  

- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów 
euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 
milionów euro; 
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GRANTY PRZEDSIĘBIORSTWA CD. 

Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu 
przetwórstwa produktów rolnych są wykluczone ze 
wsparcia 

Czynności dokonywane na produkcie rolnym, o którym 
mowa w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w wyniku których powstaje produkt 
będący produktem zawartym w ww załączniku. 

(np. zwierzęta żywe, mięso i podroby jadalne, ryby, 
produkty mleczarskie, jaja, warzywa, owoce i orzechy 
jadalne) 52 



GRANTY PRZEDSIĘBIORCY DWA 
KONKURSY  

    Ogłoszenie I konkursu      II połowa 2017R. 

     Kwota w konkursie            500 000,00 

 

     Ogłoszenie II konkursu      II połowa 2018R. 

     Kwota w konkursie            501 550,37 
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OŚ 7  

1. Grupa docelowa: 

     Mieszkańcy obszarów objętych Lokalną    

      Strategią Rozwoju. 

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które 
zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
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OŚ 7  

3. Realizowane będą wyłącznie    przedsięwzięcia 
wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów 
Rewitalizacji.  

4. Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i 
być powiązane ze zrealizowanymi, 
realizowanymi lub planowanymi do realizacji 
działaniami objętymi wsparciem EFS.  

5. Rozbudowa, nadbudowa nie może stanowić 
więcej niż 50 % powierzchni całkowitej 
budynku istniejącego przed realizacją projektu 55 



OŚ 7  

6. Projekty z zakresu wsparcia mikro  i małych 
przedsiębiorstw będą  realizowane 
wyłącznie w formie projektów grantowych. 

7. Maksymalny poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu 85% 

8. Maksymalna wartość grantu w ramach 
projektu grantowego – 100 tys. PLN 
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REGIONALNY  PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - 
POMORSKIEGO 
 

Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność 
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TYP PROJEKTU NR 1 

Zadanie: 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia 
rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym takich jak: 

a) kluby samopomocy (w tym z programem 
rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 
edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

b) świetlice środowiskowe (w tym z programem 
socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym 
obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, 
liderowanie, coaching rówieśniczy), 58 



TYP PROJEKTU NR 1 CD. 

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem 
rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 
doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching 
rówieśniczy), 

d) kluby pracy, 

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i 
podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 
umiejętności zawodowe i społeczne), 

f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym 
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TYP PROJEKTU NR 2 

Zadanie: 

Działania wspierające rozwiązania w zakresie 
organizowania społeczności lokalnej i animacji 
społecznej z wykorzystaniem m.in.:  

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,  

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz 
obywatelskiej,  

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej i animacji społecznej.  
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TYP PROJEKTU NR 3 

Zadanie: 

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej 
i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania 
animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw 
publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające 
rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 
społecznej .  
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TYP BENEFICJENTA 

 Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych 
przepisów). 
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GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY 
WSPARCIA 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z obszarów:  

-wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców 
pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w 
regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju  

- miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych 
Lokalnymi Strategiami Rozwoju; 

-otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim 
jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym 
osoby pełniące obowiązki opiekuńcze) 
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LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI 
PROJEKTÓW  OŚ11 

 

Maksymalna wartość grantu w ramach projektu 
grantowego wynosi 50 tys. zł (w przypadku grantu 
zakładającego wyłącznie wzrost aktywności 
społecznej) lub 150 tys. zł (w przypadku grantu 
zakładającego efektywność zatrudnieniową).  
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Maksymalny % poziom                        
dofinansowania całkowitego                     
wydatków kwalifikowalnych na                    
poziomie projektu 85% 

 

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 

65 



OŚ 11   9 NABORÓW                                      
DWA -  TRYB KONKURSOWY,  
SZEŚĆ- TRYB GRANTOWY  

    Ogłoszenie           I nabór tryb konkursowy                

                                  II połowa 2018R. 

     Kwota w konkursie           1 074 533,00 

 

      Ogłoszenie         II nabór tryb konkursowy                

                                  II połowa 2019R. 

     Kwota w konkursie           615 548,00 
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PROCEDURA OCENY OPERACJI W RAMACH                
RPO OŚ 7 
(REWITALIZACJA –TRYB KONKURSOWY)  

I. Ocena formalna                                                            
(I KARTA WYMOGÓW FORMALNYCH RPO WK-P 7) 

II. Ocena zgodności operacji  z LSR                                       
(II. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR   
(RPO WK–P 7) 

III. Ocena zgodności operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru                                                             
(III. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH 
KRYTERIÓW WYBORU(RPO 7) 
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PROCEDURA OCENY OPERACJI W RAMACH               
RPO OŚ 11 
(REWITALIZACJA –TRYB KONKURSOWY)  

I. Ocena formalna                                                              
(I KARTA WYMOGÓW FORMALNYCH RPO WK-P 11) 

II. Ocena zgodności operacji  z LSR                                       
(II. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR   
(RPO WK–P 11) 

III. Ocena zgodności operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru                                                             
(III. KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH 
KRYTERIÓW WYBORU (RPO 11) 
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GRANTY  

RPO oś 7    Przedsiębiorcy 

RPO oś 11  
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PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW                       
W RAMACH KONKURSÓW GRANTOWYCH  

70 

LGD podpisuje umowę 
na realizacje projektu 

grantowego 

LGD składa wniosek 
do SW na realizację 

projektu grantowego 
I II 



PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW                       
W RAMACH KONKURSÓW GRANTOWYCH  

71 

LGD  
przeprowadza proces 

oceny i wyboru grantów 
 

LGD ogłasza konkurs na 
realizacje projektu 

grantowego w drodze 
grantów 

III IV 



PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW                       
W RAMACH KONKURSÓW GRANTOWYCH  

72 

Grantobiorcy rozliczają 
projekt w LGD 

(złożenie wniosku o 
płatność, kontrola 
realizacji projektu,  
wypłata środków) 

 

LGD  
podpisuje 

 umowę  
z grantobiorcami 

V VI 



PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW                       
W RAMACH KONKURSÓW GRANTOWYCH  

73 

Kontrola realizacji Projektu 
grantowego realizowanego 

przez LGD  przez SW 
 

Rozliczenie Projektu 
grantowego 

 

LGD   
składa do SW  

wniosek o  
płatność  

rozliczający Projekt 
grantowy 

VII VIII 



KONTAKT: 

tel. 54 284 66 69 

zglowiaczka@wp.pl 

www.kujawiaki.pl  
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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