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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorze-
cza Zgłowiączki (LGD) powstało w 2007 roku. Pod 
względem administracyjnym obszar LGD składa się 
z całego powiatu włocławskiego, do którego należą 
gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Cho-
ceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lu-
bień Kujawski, Lubanie, Lubraniec, gmina Włocławek  
i Miasto Kowal. Głównym działaniem LGD jest wdra-
żanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  
W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wnio-
sków na realizację różnych projektów, ogłasza kon-
kursy tematyczne, dokonuje wyboru projektów 
w oparciu o Procedury wyboru i oceny operacji 
w ramach LSR. Aby projekt mógł zostać wybrany  
przez LGD musi spełniać wiele warunków m.in. musi 
być zgodny z ogłoszeniem o naborze wniosków, musi 
być zgodny z Programem w ramach którego jest skła-
dany, jak również musi przyczynić się do realizacji ce-
lów i wskaźników wynikających z LSR. 

Do celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zalicza się:

Cel Ogólny 1 - Wspieranie przedsiębiorczo-
ści oraz podniesienia kompetencji i aktywności  
zawodowej społeczności objętej LSR.

Cel szczegółowy 1.1 - Wsparcie finansowe procesu 
powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsię-
biorczości na obszarze LSR.

Cel szczegółowy 1.2 - Wzmocnienie szans na ryn-
ku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożo-
nych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel Ogólny 2 - Wzrost udziału społeczności lo-
kalnej w życiu społecznym i kulturalnym na ob-
szarze LGD.

Cel szczegółowy 2.1 - Poprawa stanu i rozwój in-
frastruktury umożlwiający realizowanie aktywności 
społecznej mieszkańcom obszaru LSR.

Cel szczegółowy 2.2 - Tworzenie i rozwój oferty 
aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru 
LSR.

Cel ogólny 3 - Rozwój turystyki i agroturysty-
ki 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 nieko-
mercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.

Cel szczegółowy 3.3 - Poprawa infrastruktury dro-
gowej na terenie LGD.

Wstęp
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W tym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania Dorzecza Zgłowiączki będzie gościć ze swo-
im mobilnym punktem informacyjno-promocyjnym  
na wydarzeniach kulturalnych organizowanych  
w miejscowościach objętych obszarem LSR. Nasza 
obecność będzie z jednej strony okazją do przekaza-
nia zainteresowanym mieszkańcom gmin informa-
cji na temat lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych 
konkursach i zasadach udzielania pomocy. Z drugiej 
strony LGD zapewni podczas imprezy animacje oraz 
konkursy dla dzieci i dorosłych. Podczas wydarzenia 
będą rozdawane gadżety, a także dla uczestników bę-
dzie zapewniony poczęstunek. 

Nasze stoisko będzie można odwiedzić na wydarze-
niach w dniach:

• 1 maja w Kowalu,
• 26 maja w Chodczu,
• 2 czerwca w Lubrańcu, 
• 10 czerwca w Choceniu,
• 23 czerwca w Fabiankach,
• 12 sierpnia w Baruchowie.

Osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej  
o działalności LGD, strategii, zasadach przyznawania 
dofinansowania oraz typach operacji, które będą mia-
ły największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapra-
szamy do odwiedzenia naszego punktu na wydarze-
niach organizowanych przez gminy. 

LGD na lokalnych wydarzeniach kulturalnych
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W 2018 roku Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgło-
wiączki planuje ogłosić nabory w ramach trzech fun-
duszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W pierwszym półroczu 2018 
roku planowany jest nabór na konkursy z podejmo-
wania i rozwijania działalności gospodarczej, a także  
z rewitalizacji. Zaplanowano także nabór na wsparcie 
projektów grantowych. Wsparciem będą mogły zo-
stać objęte projekty, które będą dotyczyć utworzenia 
klubów młodzieżowych, i innych z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym, usług wza-
jemnościowych, samopomocowych, lidera lub ani-
matora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne 

rozwiązania w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej. W drugim półroczu 
2018 roku przewidziano konkurs na projekty gran-
towe realizujące utworzenie klubów pracy i aktywi-
zacji społeczno-zawodowej. Stowarzyszenie planuje 
ogłosić drugi konkurs z rewitalizacji. LGD przewiduje 
ogłoszenie konkursu w trybie grantowym na wspar-
cie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw oraz  
na realizacje projektów, które podejmują działania 
mające na celu założenie świetlic środowiskowych. 
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków 
o udzielenie wsparcia można uzyskać w biurze Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgło-
wiączki.

Planowane nabory wniosków na udzielenie wsparcia 

W najbliższym czasie Stowarzyszenie LGD planuje 
ogłosić konkursy w trybie grantowym na realizację 
projektów takich jak kluby młodzieżowe, i inne z ob-
szaru aktywnej integracji o charakterze środowisko-
wym, usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lider 
lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 
i inne rozwiązania w zakresie organizowania społecz-
ności lokalnej i animacji społecznej.

Kluby młodzieżowe są to miejsca, w którym mło-
dzież do 18 roku życia będzie mogła skorzystać  
z wieloaspektowego wsparcia edukacyjnego, integra-
cyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego. 
Celem klubu młodzieżowego będzie wzmocnienie 
poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytyw-
nych wzorców zachowań wśród uczestników, a także 
wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce 
i przezwyciężanie trudności szkolnych, zapewnienie 
bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój 
talentów i zainteresowań, pomoc w odkryciu potencja-
łu i predyspozycji zawodowych, kształtowanie umie-
jętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój 
zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych. 

Usługi wzajemnościowe, samopomocowe - mogą 
mieć formę np. banku czasu (gromadzenie informa-
cji jakie rodzaje usług uczestnicy mogą świadczyć  
na rzecz innych np. pilnowanie dziecka w godz. 16.00-
20.00, zrobienie zakupów, pomoc w nauce, szycie, 
sprzątanie). Następuje wymiana usług. Usługi te są 
bezpłatne. Możliwe jest sfinansowanie z projektu 
kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolon-
tariuszy.

Lider lub animator aktywności lokalnej oraz oby-
watelskiej - to osoba przyczyniająca się do: ułatwienia 
kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców, 
diagnozowania potencjału lokalnego środowiska, 
moderowania sytuacji edukacyjnych w środowisku, 
inicjowania powstawania grup obywatelskich, wyszu-
kiwania i wspierania liderów lokalnych, pobudzania 
energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania dzia-
łania przez osobę/grupę, motywowania grup i środo-
wisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych 
na dobro wspólne, budowania lokalnych koalicji, ani-
mowania wśród mieszkańców dyskusji dotyczących 
ważnych aspektów życia codziennego. Możliwe jest 

Projekty grantowe w ramach Osi 11 
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W dniu 20 grudnia 2017 roku przedstawiciele  
Zarządu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki 
podpisali umowę o dofinansowanie projektu granto-
wego w ramach osi 11 współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. W zaakceptowanym 
wniosku przewidziano różne projekty m.in.: świetlice 
środowiskowe, kluby młodzieżowe, inne z obszaru ak-
tywnej integracji o charakterze środowiskowym, usłu-
gi wzajemnościowe, samopomocowe, lidera lub ani-
matora aktywności lokalnej itd. Granobiorcami będą 

mogły być wszystkie podmioty z wyłącze-
niem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie odrębnych 
przepisów). 

Projekt jest zgodny z celami zawarty-
mi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin 
realizacji projektu przewidziany jest od 
01.01.2018 do 30.06.2023 roku. Projekty 
realizowane w ramach osi 11 będą służyć 
ożywieniu społeczno-zawodowemu szcze-
gólnie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, a także oto-
czenia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym z obszaru obję-

tego LSR. Główne produkty i rezultaty, które zostaną 
osiągnięte w ramach realizacji projektu to:

Wskaźniki produktu:
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-

kluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie - 610 osób,

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym objętych usługami 

Podpisanie umowy o dofinansowanie  
projektu grantowego Oś 11 

sfinansowanie z projektu kosztów zatrudnienia lidera 
lub animatora aktywności lokalnej.

I inne rozwiązania w zakresie organizowania spo-
łeczności lokalnej i animacji społecznej - projekt ten 
ma na celu organizowanie spotkań o charakterze  
integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sporto-
wym, ekologicznym czy turystycznym, konsultacji, 
działań edukacyjnych i debat społecznych, działań wy-
nikających np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

Powyższe działania należy kierować do osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 

do otoczenia tych osób z terenu obszaru LGD. 
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się 

wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną  
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób pro-
wadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie odrębnych przepisów).

Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji zapra-
szamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pra-
cownicy Stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradz-
twa, jak również informacji o konkursach ogłaszanych 
przez LGD. Pracowników biura mogą również Państwo 
spotkać na różnych wydarzeniach organizowanych  
na terenie gmin LGD.
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W dniu 28 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie LGD 
Dorzecza Zgłowiączki złożyło wniosek o dofinansowa-
nie projektu w ramach osi 7. Projekt grantowy będzie 
realizowany w okresie od 01.01.2018-31.12.2021r. 
Projekty będą wybierane i oceniane przez Radę LGD 
w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny 
grantobiorców z zastosowaniem kryteriów wyboru 
grantobiorców. 

Granty w ramach projektów grantowych w osi 7 
mają służyć przedsiębiorstwom poprzez:

• rozbudowę przedsiębiorstwa,
• rozszerzenie zakresu działania przedsiębior-

stwa,
• działania mające na celu dokonywanie zasad-

niczych zmian produkcji bądź procesu pro-
dukcyjnego, prowadzące do wprowadzenia  

na rynek nowych lub ulepszonych produk-
tów/usług,

• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyj-
nych, technologicznych, organizacyjnych,

• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę 
sposobu świadczenia usługi.

Grantobiorcami projektów grantowych są mikro 
i małe przedsiębiorstwa z obszaru wdrażania LSR 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza 
Zgłowiączki tj. gmin Baruchowo, Boniewo, Brześć 
Kujawski, Choceń, Chodecz, Lubień Kujawski, Izbi-
ca Kujawska, Fabianki, Lubanie, Lubraniec, Kowal, 
Włocławek i Miasto Kowal. Mikroprzedsiębiorstwo  
to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pra-
cowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity 
bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Małe 
przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające 

LGD złożyło wniosek o dofinansowanie na granty  
w ramach Osi 7

aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
edukacyjnym lub zdrowotnym - 583 osoby,

• Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych wsparciem w programie - 147 osób,

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w postaci usług wzajemnościowych lub samo-
pomocowych - 40 osób.

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba wspartych w programie miejsc świad-

czenia usług społecznych istniejących po za-
kończeniu projektu - 20 miejsc,

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym, u których wzrosła 
aktywność społeczna - 327 osób,

• Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
u których nastąpił wzrost wiedzy lub umie-
jętności w zakresie wspierania osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym - 104 osoby.

Wskaźnik efektywności społecznej - 199 osób
• Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościo-

wych i samopomocowych - 3,
• Liczba animatorów lub liderów lokalnych,  

która uzyskała wsparcie w EFS, świadcząca 
lub gotowa do świadczenia usług po zakoń-
czeniu projektu - 10 osób.

Wartość dofinansowania to 3943523,00 zł, a całko-
wita wartość projektu wynosi 4639438,87 zł.
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Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki planuje 
ogłosić nabór na wsparcie projektów, w którym będą 
realizowane działania infrastrukturalne przyczy-
niające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej 
miejscowości wiejskich (w szczególności o dużej kon-
centracji negatywnych zjawisk społecznych zmierza-
jące do ożywienia społeczno-gospodarczego danego 
obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób za-
mieszkujących obszary problemowe w życiu społecz-
nym i gospodarczym). 

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne  
na obszarach miast, powyżej 20 tysięcy mieszkańców 
oraz fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Reali-
zowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające  
z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

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

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowo-
ści wiejskich polegać będzie na:

• rozbudowie i nadbudowie budynków lub 
obiektów,

• modernizacji budynków lub obiektów,
• przebudowie budynków lub obiektów,
• adaptacji budynków lub obiektów,
• remoncie budynków lub obiektów oraz
• zagospodarowaniu przyległego otoczenia.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, 
przy czym dofinansowanie kosztów związanych z re-
alizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącz-
nie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, 
nadbudowywanej- nie większej niż 50% powierzch-
ni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją 
projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury 
dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewi-
talizacyjnego obszaru może być realizowana wyłącz-
nie jako element projektu rewitalizacyjnego realizo-
wanego w ramach osi priorytetowej 7. 

Przedsięwzięcia będą przyczyniać się do likwidacji 
istotnych problemów społecznych i gospodarczych na 
obszarze rewitalizowanym.

W trybie konkursowym beneficjentami mogą być:
• Jednostki samorządu terytorialnego,
• Związki jednostek samorządu terytorialnego,
• Stowarzyszenia jednostek samorządu teryto-

rialnego,
• Samorządowe jednostki organizacyjne po-

siadające osobowość prawną (wniosek o do-
finansowanie projektu w imieniu jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej składa 
jednostka samorządu terytorialnego),

• Organizacje pozarządowe,
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznanio-
wych,

• Instytucje otoczenia biznesu,
• Partnerzy prywatni we współpracy z pod-

miotami publicznymi w przypadku projektów  

Rewitalizacja

mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/
lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milio-
nów euro. Wsparcie mogą otrzymać tylko istniejące 
przedsiębiorstwa. Ze względu na charakter wsparcia, 
obejmujący rozbudowę przedsiębiorstwa i/lub roz-
szerzenie bądź zmianę zakresu działania, istniejące 

przedsiębiorstwo należy definiować jako faktycznie 
prowadzące działalność, a nie wyłącznie zarejestro-
wane. Działanie nie wspiera zakładania działalności 
gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych aktywów 
trwałych.
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W czwartek 23 listopada 2017 r. w Arciszewie (gm. 
Boniewo) odbyła się konferencja pt. „Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  
w perspektywie finansowej 2014-2020”. Na konfe-
rencji poruszane były tematy związane z realizacją 
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 
2014-2020, w tym zaprezentowane zostały następują-
ce zagadnienia: cele LSR, zasady przyznawania pomo-
cy w ramach Osi priorytetowych 7 i 11 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego ich zakresy tematyczne jak również wa-
runki udzielanie wsparcia. 

Na spotkaniu zaprezentowany został również stan 
wdrażania nowej strategii – w jakim miejscu jeste-
śmy. Stowarzyszenie od początku 2017 roku ogłosiło 
6 konkursów – wszystkie dotyczyły Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Razem do LGD złożono  
w tym czasie sześćdziesiąt wniosków, tylko dwa wnio-
ski nie zostały wybrane. Na chwile obecną z dwu-
dziestoma trzema beneficjentami podpisane zostały 
umowy o przyznaniu pomocy. Wójt Gminy Choceń  
a jednocześnie Prezes Stowarzyszenia - Roman Nowa-
kowski przedstawił również projekty, jakie udało się 
zrealizować dzięki wsparciu z LGD jak również zostały 
przedstawione plany realizacji projektów ze wsparcia 
LGD w kolejnych latach – głównie w ramach rewitali-
zacji. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem  
ze strony uczestników. Uroczystość była również 
okazją do przypomnienia o 10-leciu istnienia Stowa-
rzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Nie zabrakło 
jubileuszowego tortu i ciepłych słów. Zakończenie 
konferencji uświetnił występ zespołu folklorystycz-
nego „Spod Strzechy” z Brześcia Kujawskiego, który 
zachwycił nas swoim śpiewem, a także poczuciem hu-
moru i profesjonalizmem. Po konferencji uczestnicy 
skorzystali z przygotowanego cateringu. Bardzo dzię-
kujemy przybyłym gościom za uczestnictwo. Mamy 

Konferencja

realizowanych w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. 

Cele i oczekiwane efekty rewitalizacji:
• Wzrost aktywności społecznej, ożywienie 

społeczne;
• Zmniejszenie poziomu ubóstwa i wyklucze-

nia społecznego poprzez uczestnictwo osób 
w trudnej sytuacji w życiu społecznym i go-
spodarczym,

• Wzrost zatrudnienia,
• Ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału 

gospodarczego poprzez wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie 
projektu infrastrukturalnego zobowiązany będzie 
wykazać, iż planuje realizację projektu „miękkiego”, 
finansowanego ze środków EFS ukierunkowanego 
na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów spo-
łecznych występujących na danym obszarze, któremu 
podporządkowany zostanie projekt infrastruktural-
ny. Obowiązek złożenia oświadczenia, zgodnie z któ-
rym najpóźniej do końca okresu trwałości projektu 
EFRR zostanie zrealizowany projekt bądź projekty  
z zakresu EFS w ramach RPO. Za zrealizowany będzie 
uznany projekt, za który wypłacono środki w oparciu 
o wniosek o płatność końcową.
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Dnia 15 stycznia i 6 marca 2018 roku Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiącz-
ki zorganizowało szkolenie/spotkanie informacyjne  
z wniosku o płatność w ramach działania 19 „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
na operacje, które odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju 
kierowaną przez społeczność przez podejmowanie 
działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kom-

petencji osób realizujących operację w tym zakresie.

W szkoleniu/spotkaniu informacyjnym wzięły 
udział osoby, które podpisały umowę o dofinansowa-
nie w ramach konkursu 4/2017 i są na etapie składa-
nia wniosku o płatność o I transzę. Na szkoleniu prze-
kazane zostały uczestnikom informacje dotyczące 
wypełniania wniosku o płatność i załączników, a tak-
że najważniejsze zobowiązania wynikające z umowy 
o przyznania pomocy. Dziękujemy bardzo za udział  
w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym. Mamy nadzie-
ję, że przekazane informacje okazały się przydatne  
i pomogą beneficjentom w wypełnieniu dokumentów. 

Szkolenie / Spotkanie informacyjne w ramach wniosku 
O płatność

nadzieję, że przekazane informacje i poruszone tema-
ty przybliżyły działalność LGD Dorzecza Zgłowiączki 
w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
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Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i inte-
gracyjnej mieszkańców obszaru LSR to jeden z celów 
szczegółowych, który Stowarzyszenie LGD osiąga po-
przez organizowanie warsztatów z aktywizacji spo-
łecznej. W dniach 26-27 lutego 2018 roku w Boniewie 
odbyły się warsztaty, w których udział wzięło 13 osób. 
Prowadzone były przez Panią Agnieszkę Przybysz, któ-
ra na co dzień zajmuje się rękodziełem. Na zajęciach 
pierwszego dnia uczestnicy ozdabiali herbaciarki oraz 
pudełeczka na drobiazgi za pomocą metody decoupa-
ge, która polegała na pomalowaniu drewnianego pu-
dełka kolorową bejcą, a następnie na przyklejeniu na 
odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wy-
ciętego z papieru ryżowego lub serwetki papierowej. 
Drugiego dnia osoby uczestniczące w warsztatach 
ozdabiały szklane wazony metodą decoupage-sospeso. 
Dzięki wykorzystaniu tej metody wazony zostały ozdo-
bione trójwymiarowymi kwiatami i złoceniami. W tym 
dniu uczestnicy również ozdabiali jajka styropianowe, 
które mogą być ozdobą na wielkanocnym stole. Uczest-
nicy po zakończonych warsztatach zabrali wykona-
ne przez siebie prace do domu. Podczas warsztatów 
uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku. Dziękuje-
my bardzo uczestnikom za przybycie, zaangażowanie 
i aktywny udział.

Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej 
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Kto może starać się o pomoc:

1. Osoba fizyczna, która spełnia następujące wa-
runki:

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej,

• jest pełnoletnia,
• ma miejsce zamieszkania na obszarze wiej-

skim objętym LSR- w przypadku gdy osoba 
fizyczna nie wykonuje działalności gospo-
darczej, do której stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz.1829, 1948, 
1997 i 2255 oraz z 2017r. poz.460),

• miejsce oznaczone adresem, pod którym wy-
konuje 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 2004r. 
o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa,  
jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje 
się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobo-
wości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddzia-
łu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

O pomoc może ubiegać się podmiot, któremu został 
nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów  
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Główne warunki otrzymania wsparcia 
finansowego dla nowych podmiotów  
gospodarczych

1) Kwota wsparcia to 50 000 zł;
2) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników 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. poz. 1885 oraz z 2009 r. 
poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub 
produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 
działalności gospodarczej, do której stosuje się prze-
pisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności 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;

3) Operacja zakłada podjęcie we własnym imie-
niu działalności gospodarczej, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia,  
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyzna-
nie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubez-
pieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego  
na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych z tytułu wykonywania tej działalności i pod-
leganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upły-
nie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy  
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest 

Konkursy ogłaszane przez LGD w ramach PROW 2014-2020  
w pierwszej połowie 2018 roku
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to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrud-
nienie osoby, dla której zostanie utworzone to miej-
sce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzy-
manie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym 
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

4) Koszty planowane do poniesienia w ramach ope-
racji:
a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa 
w § 17 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020],
b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie 
albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych 
w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowa-
nych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

5) Biznesplan, który jest obowiązkowym załączni-
kiem do wniosku o przyznanie pomocy musi być racjo-
nalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególno-
ści, 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.
1. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch tran-

szach:
• I transza- 80% przyznanej kwoty pomocy (40 

tys. zł),
• II transza- 20% przyznanej kwoty pomocy (10 

tys. zł);
2. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą 

transz:
• założenie działalności gospodarczej, zgłosze-

nie do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych de-
cyzji wymaganych do realizacji inwestycji ob-
jętych wsparciem np. zaświadczenie o wpisie  
do Ewidencji innych obiektów, o których 
mowa w art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 sierp-

nia 1997r. o usługach turystycznych, decyzja 
określająca kategorię obiektu hotelarskiego, 
nadana na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycz-
nych, opinie wydawane przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, ostateczne pozwole-
nie wodnoprawne, jeżeli dla robót wymagana 
była decyzja o zatwierdzeniu prac geologicz-
nych, decyzja wydana przez Powiatowego  
Lekarza Weterynarii (przed wypłatą pierw-
szej transzy),

• zrealizowanie operacji zgodnie z biznespla-
nem np. dokumenty potwierdzające utworze-
nie miejsca pracy, dokumenty potwierdzają-
ce rzeczową realizację biznesplanu - kopie:  
faktur lub dokumentów o równoważnej war-
tości dowodowej, umowy sprzedaży, protoko-
ły odbioru robót/montażu/rozruchu maszyn 
i urządzeń, dokumentację zdjęciową (przed 
wypłatą drugiej transzy);

3. Zobowiązania z biznesplanu, które należy speł-
nić: 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;

4. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie 
realizowana zgodnie z biznesplanem;

5. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinan-
sowane z innych środków publicznych;

6. 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 zre-
alizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat  
od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż  
do dnia 31 grudnia 2022 r.

Poniżej przedstawione Lokalne Kryteria Wybo-
ru operacji w ramach ogłaszanych przez nas nabo-
rów. Za ich spełnienie przyznawane będą punkty,  
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których liczba decyduje o miejscu na liście rankin-
gowej. Im więcej punktów, tym większa szansa na 
otrzymanie wsparcia. 

Zakres tematyczny - Podejmowanie działalności 
gospodarczej

1. Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt 
stały lub czasowy na obszarze LGD (min. 2 lata 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowa-
nie). Weryfikacja na podstawie wniosku i załącz-
nika do wniosku. Jeśli wnioskodawca spełni dane 
kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli kryterium nie zo-
stanie spełnione - otrzyma 0 pkt. 

2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organi-
zowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza 
Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi.  
Weryfikacja na podstawie listy. Jeżeli wnioskodaw-
ca będzie uczestniczył w szkoleniu organizowa-
nym przez LGD dotyczącym danego naboru otrzy-
ma 5 pkt., jeśli nie będzie brał udziału w szkoleniu,  
to otrzyma 0 pkt. Kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie listy obecności ze szkolenia.

3. Projekt zakłada utworzenie firmy z zakresu branż:
• strefa produkcyjna – w wyniku operacji  

powstaje nowy produkt materialny,
• opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem 

usług jednoosobowych),
• zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia me-

dyczne),
• budownictwa,
• remontów i naprawy samochodów, motocykli, 

sprzętu rolniczego,
• budownictwa drogowego,
• zagospodarowanie terenów zieleni,
• działalność związana z zakwaterowaniem,
• działalność usługowa związana z wyżywie-

niem.
Wyjaśnienie: kryterium jest spełnione, gdy wnio-

sek dotyczy utworzenia firmy z zakresu, co najmniej 
jednej ze wskazanych branż- wówczas wnioskodawca 
otrzyma 20 pkt. 

4. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowa-
nej wskazanej w LSR. Jeżeli wnioskodawca wy-
każe, że należy do grupy defaworyzowanej otrzy-
ma 10 pkt. W przypadku braku wskazania tych  
informacji we wniosku, załączniku wnioskodawca 
otrzyma 0 pkt.

5. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające 
założone koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e, 
ofertę/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych 
wydatków. Jeśli wnioskodawca załączy min. jeden 
dokument potwierdzający przyjęty poziom cen  
do danego kosztu otrzyma 5 pkt. W innym przy-
padku wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

6. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych 
miejsc pracy* przy otrzymaniu kwoty premii  
w wysokości 50 000,00 PLN:
• 2 miejsca pracy i powyżej [20 pkt.]
• 1 miejsce pracy [0 pkt.]

Informacje: 
* Samozatrudnienie traktowane jest jako powstanie 

jednego miejsca pracy; 
* Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę na okres zgodny  
z Rozporządzeniem (tj. Podejmowanie działalno-
ści gospodarczej – utrzymanie miejsca pracy przez 
co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności koń-
cowej). Jeśli wnioskodawca na podstawie zapisów 
złożonej dokumentacji (wniosku o przyznanie  
pomocy, załączników) wskaże, że powstaną 2 miej-
sca pracy i powyżej - to uzyska 20 pkt. W przypadku 
wskazania jednego miejsca pracy - otrzyma 0 pkt. 
Jeśli wnioskodawca zakłada, że oprócz samozatrud-
nienia stworzy jeszcze jedno nowe miejsce pracy 
należy to interpretować jako powstanie nowych  
2 miejsc pracy.

7. Wnioskodawca brał udział w doradztwie or-
ganizowanym przez Stowarzyszenie LGD Do-
rzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru.  
Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa.  
Jeśli wnioskodawca brał udział w doradztwie 
otrzyma 5 pkt, jeśli nie – 0 pkt.

8. Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udo-
skonalonych usług turystycznych. Jeśli wniosko-
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dawca wskaże, że wprowadza nową lub udosko-
naloną usługę turystyczną to otrzyma 5 pkt. Jeśli  
z wniosku i załączników nie będzie to wynikało,  
to wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

9. Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informa-
cje o promocji projektu i LGD. Uwagi: Preferowa-
ne będą operacje, które dane kryterium będą re-
alizowały poprzez stronę internetową, prasę. Jeśli 
kryterium jest spełnione wnioskodawca otrzyma 
5 pkt , jeśli nie - 0 pkt.

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru 
projektu to 40 punktów. Pozostałe wnioski, które 
uzyskają poniżej minimalnej liczby punktów nie będą 
podlegać dalszej ocenie. 

Główne warunki otrzymania wsparcia  
finansowego dla istniejących działalno-
ści gospodarczych

1) Kwota wsparcia to nie więcej niż 50 000 zł;

2) Poziom dofinansowania do 70 % kosztów kwalifi-
kowalnych; 

3) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 
3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 
365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje  
tę działalność;

4) 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 spół-
dzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy,  
które zostaną utworzone w ramach realizacji opera-

cji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej;

5) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie 
nie została dotychczas przyznana pomoc na operację  
w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a albo 
upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu 
podmiotowi pomocy na operację w zakresie podej-
mowania działalności gospodarczej;

6) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie 
nie została dotychczas przyznana pomoc na operację  
w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b lub  
w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust.  
1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w przy-
padku 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 Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

7) W przypadku gdy operacja będzie realizowana  
w ramach wykonywania działalności gospodarczej  
w formie spółki cywilnej, warunki określone w pkt 3, 5  
i 6 powinny być spełnione przez wszystkich wspólni-
ków tej spółki. Warunek, o którym mowa w pkt 3, jest 
spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej 
wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wska-
zany w pkt 3 oraz nadal wykonuje tę działalność.
a) Przepisu w pkt 4 nie stosuje się w przypadku, gdy 
suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi 
na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty po-
mocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za 
realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. zło-
tych.

8) Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji  
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danej operacji nie może być uznane za spełnienie wa-
runku, o którym mowa w pkt 4, w odniesieniu do in-
nej operacji.

9) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie 
realizowana zgodnie z biznesplanem;

10) Pomoc na operację w zakresie rozwijania działal-
ności gospodarczej przyznawana jest w formie refun-
dacji kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowal-
ne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:

• od dnia, w którym została zawarta umowa,  
a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycz-
nia 2014r.

• zgodnie z przepisami:
- zamówieniach publicznych -w przypadku gdy te 

przepisy mają zastosowanie,
- ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 
na lata 2014-2020 określającymi konkurencyj-
ny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wy-
danymi na podstawie art.43 a ust. 6 tej ustawy-  
w przypadku gdy te przepisy mają zastosowa-
nie,

• w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku 
transakcji, której wartość bez względu na liczbę 
wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. 
złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

12) Podmiot ten wykaże, że:
• posiada doświadczenie w realizacji projektów  

o charakterze podobnym do operacji, którą za-
mierza realizować, lub

• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu ope-
racji, którą zamierza realizować, lub

• posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmio-
tu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest 
osobą fizyczną, lub

• wykonuje działalność odpowiednią do przedmio-
tu operacji, którą zamierza realizować;

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane,  
jeżeli beneficjent:

1) Zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warun-
kami określonymi w rozporządzeniu, w umowie 
oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji 
objętych operacją, w tym poniósł związane z tym 
koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku  
o płatność;

2) Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone 
w umowie;

3) Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej 
etapu, w tym poniesienia kosztów kwalifikowal-
nych z tym związanych.

Poniżej przedstawione Lokalne Kryteria Wyboru  
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

1. Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe 
miejsce prowadzenia działalności na obszarze 
LGD przez okres min. 2 lata przed dniem złoże-
nia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca 
powinien załączyć kserokopię dokumentów po-
twierdzających miejsce prowadzenia działalności. 
Jeśli wnioskodawca spełni dane kryterium otrzy-
ma 10 pkt., jeśli kryterium nie zostanie spełnione  
- otrzyma 0 pkt.

2. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 
odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudnio-
ny w jego instytucji /firmie) brał udział w szko-
leniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD 
Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 
konkursowi. Weryfikacja na podstawie listy obec-
ności. Jeżeli wnioskodawca bądź jego pracownik 
będzie uczestniczył w szkoleniu organizowanym 
przez LGD dotyczącym danego naboru otrzyma 
5 pkt., jeśli nie będzie brał udziału w szkoleniu,  
to otrzyma 0 pkt.

3. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowa-
nej wskazanej w LSR. Jeśli na podstawie zapisów 
złożonej dokumentacji (wniosku, załącznika) 
wnioskodawca wykaże, że należy do grupy defa-
woryzowanej otrzyma 10 pkt. W przypadku bra-
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ku wskazania tych informacji we wniosku lub za-
łączniku wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzają-
ce założone koszty, m.in. kosztorys/y inwestor-
ski/e, ofertę/y, fakturę/y dla każdego z zaplano-
wanych wydatków. Jeśli wnioskodawca załączy 
min. 1 dokument potwierdzający przyjęty poziom 
cen do danego kosztu otrzyma 5 pkt. W innym 
przypadku wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

5. Realizacja operacji spowoduje powstanie (w prze-
liczeniu na pełne etaty średnioroczne) nowych 
miejsc pracy*: - powyżej 3 miejsc pracy [15 pkt.]
- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy 

włącznie [10 pkt.]
- powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy 

włącznie [5 pkt.]
- 1 miejsce pracy

Jeśli na podstawie złożonych dokumentów (wnio-
sek, załącznik) wnioskodawca wskaże, że powstanie 
powyżej 3 miejsc pracy, to uzyska 15 pkt. Jeśli wska-
że, że powstanie powyżej dwóch miejsc pracy do 3 
włącznie, to uzyska 10 pkt. W przypadku wskazania 
powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy włącznie 
uzyska 5 pkt. Jeśli z dokumentacji będzie wynikało,  
że wnioskodawca utworzy 1 miejsce pracy, to otrzy-
ma 0 pkt.

6. Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy 
odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrud-
niony w jego instytucji) brał udział w doradz-
twie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD 
Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru.  
Weryfikacja na podstawie rejestru doradztwa. 
Jeśli wnioskodawca (bądź jego pracownik) brał 
udział w doradztwie, to otrzyma 5 pkt, jeśli nie  
– 0 pkt.

7. Wnioskodawca w opisie operacji zawarł infor-
macje o promocji projektu i LGD. Uwagi: Prefero-
wane będą operacje, które dane kryterium będą 
realizowały poprzez stronę internetową, prasę.  
Jeśli kryterium jest spełnione wnioskodawca 
otrzyma 5 pkt , jeśli nie - 0 pkt.

8. Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udo-
skonalonych usług turystycznych. Jeśli wniosko-
dawca wskaże, że wprowadza nową lub udosko-
naloną usługę turystyczną to otrzyma 5 pkt. Jeśli  
z wniosku i załączników nie będzie to wynikało,  
to wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

9. Projekt dotyczy następujących branż:
- strefa produkcyjna – w wyniku operacji po-

wstaje nowy produkt materialny,
- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem 

usług jednoosobowych),
- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia me-

dyczne),
- budownictwa,
- remontów i naprawy samochodów, motocykli, 

sprzętu rolniczego,
- budownictwa drogowego,
- zagospodarowania terenów zieleni,
- działalność związana z zakwaterowaniem,
- działalność usługowa związana z wyżywie-

niem.

Wyjaśnienie: Kryterium jest spełnione, gdy projekt 
dotyczy przynajmniej jednej ze wskazanych branż. 
Kryterium jest spełnione, gdy wniosek dotyczy wspie-
rania, co najmniej jednej branży wskazanych powy-
żej a branża ta ujęta jest we wniosku/załącznikach  
do wniosku, jako podstawowy przedmiot i zakres 
działalności gospodarczej (wg PKD). Ponadto wydat-
ki ujęte w zestawieniu przewidywanych wydatków 
niezbędnych do realizacji operacji (biznes plan) doty-
czą tylko tej branży wówczas wnioskodawca otrzyma 
20 pkt. W przypadku, gdy wniosek nie dotyczy wspie-
rania, co najmniej jednej branży wskazanej powyżej 
wnioskodawca otrzyma - 0 pkt.

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru 
projektu to 30. Pozostałe wnioski, które uzyskają po-
niżej minimalnej liczby punktów nie będą podlegać 
dalszej ocenie.

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospo-
darcza będąca przedmiotem tej operacji jest skla-
syfikowana w przepisach rozporządzenia Rady 
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Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
• działalność usługowa wspomagająca rolnictwo  

i następująca po zbiorach;
• górnictwo i wydobywanie;
• działalność usługowa wspomagająca górnictwo  

i wydobywanie;
• przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupia-

ków i mięczaków;
• wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów 

rafinacji ropy naftowej;
• produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicz-

nych;
• produkcja podstawowych substancji farmaceu-

tycznych oraz leków i pozostałych wyrobów far-
maceutycznych;

• produkcja metali;
• produkcja pojazdów samochodowych, przyczep  

i naczep oraz motocykli;
• transport lotniczy i kolejowy;
• gospodarka magazynowa. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się (pre-
mia oraz rozwijanie działalności gospodarczych) 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014–2020.:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c roz-

porządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „koszta-
mi ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputero-

wego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagro-
dzeń za przeniesienie autorskich praw majątko-
wych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia  
lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,  

a w przypadku operacji w zakresie określonym  
w § 2 ust. 1 pkt 5 - również używanych maszyn  
lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłącze-
niem zakupu samochodów osobowych przezna-
czonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie  
z kierowcą,

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione  
w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których 
mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pra-
cowników beneficjenta, a także inne koszty po-
noszone przez beneficjenta na podstawie odręb-
nych przepisów w związku z zatrudnieniem tych 
pracowników - w przypadku operacji w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 
69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 - któ-
re są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne 
do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Doradztwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza 
Zgłowiączki zaprasza wszystkie osoby zainteresowa-
ne uzyskaniem szczegółowych informacji o zasadach 
udzielenia dofinansowania, na doradztwo do biu-
ra Stowarzyszenia LGD. Doradztwo świadczone jest 
bezpłatnie w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo 
w korzystaniu z doradztwa mają osoby/podmioty,  
które uzgodniły termin doradztwa z pracownikiem 
LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane są drogą 
telefoniczną, emailową lub osobiście. Po udzielo-
nym doradztwie pracownik wpisuję osobę/pod-
miot do rejestru doradztwa prowadzonego przez  
pracownika. Osoba/podmiot po udzielonym doradz-
twie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradz-
twa. 

Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać  
z doradztwa mogą umówić się z pracownikiem biura 
LGD na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie 
uzgodnionym z pracownikiem biura.





Siedziba Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 

ul. Sikorskiego 12, 
87-850 Choceń

 
Biuro Stowarzyszenia 

ul. Włocławska 16,
87-850 Choceń

Tel: 54 284 66 69
e-mail: zglowiaczka@wp.pl

www.kujawiaki.pl

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


