
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI 

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki swoim zasięgiem 
obejmuje powiat włocławski, do którego należy 13 jednostek samorządowych i są to nastę-
pujące gminy :

                                                      Brześć Kujawski                  Chodecz

                                                         Izbica Kujawska                  Lubień Kujawski

                                                         Lubraniec                               Baruchowo

                                                         Boniewo                                 Choceń   

                                                         Fabianki                                  Kowal

                                                         Lubanie                                   Włocławek

                                                         Miasto Kowal

W ramach podpisanej przez Stowarzyszenie w dniu 19 maja 2016r. umowy o warunkach 
i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), 
na danym obszarze będą wdrażane następujące programy:

1. Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
(RPO WK-P 2014-2020):

- w ramach osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Cel szczegóło-
wy osi priorytetowej: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju

- w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Cel szczegóło-
wy osi priorytetowej: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalny-
mi Strategiami Rozwoju

oraz

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) – 
działanie LEADER,

Cel szczegółowy 6B „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu 
6 „Promowanie włączenia społecznego, zmniejszanie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na 
obszarach wiejskich”.

Jedną z głównych cech odróżniających LSR od innych strategii jest to, że nie dotyczy ona 
całego spektrum rozwoju danego obszaru, lecz skupia się na określonych obszarach strate-
gicznych, kluczowych z punktu widzenia lokalnych uwarunkowań i możliwości przedsię-
wzięć.
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LGD ogłasza konkursy tematyczne w ramach dwóch programów PROW, RPO WK -P.

PROGRAMY PROW PRO

Zakresy 

tematyczne,

na które będą 

ogłaszane

konkursy

drogi publiczne rewitalizacja

infrastruktura turystyczna, 
rekreacyjna, kulturalna

wsparcie inwestycyjne mikro 
i małych przedsiębiorstw

działania na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 

w zakresie wdrożenia 
rozwiązań z obszaru aktywnej 

integracji o charakterze 
środowiskowym

działania wspierające 
rozwiązania w zakresie 

organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej

zachowanie dziedzictwa 
lokalnego

podejmowanie działalności 
gospodarczej

rozwijanie działalności 
gospodarczej

OPIS ŚCIEŻKI WYBORU PROJEKTÓW

Wnioski do LGD będą przyjmowane w dwóch trybach: w trybie konkursowym oraz 
grantowym.

Poniżej opis trybu konkursowego na przykładzie PROW.

Wnioski składane są w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkurs, w ramach którego biuro 
LGD prowadzi bezpłatne doradztwo oraz realizuje szkolenia. Złożony wniosek oceniany jest 
przez Radę LGD. Członkowie Rady po przeprowadzeniu wstępnej wery�kacji wniosku przez 
pracownika biura LGD dokonują oceny zgodności operacji z LSR*, a następnie ocenę operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski są oceniane indywidualnie przez członków 
Rady obecnych na posiedzeniu i wybierane do wysokości limitu środków dostępnych 
w konkursie. Po dokonanej ocenie wnioski bene�cjentów wraz z dokumentacją LGD 
są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, który wery�kuje przekazaną przez LGD 
dokumentację. Końcowym etapem jest podpisanie umowy przez Urząd Marszałkowski 
z wnioskodawcą.

*Operacje zgodne z LSR, to operacje, które spełniają łącznie dwa warunki:
- są zgodne z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji
- są zgodne z celem ogólnym i szczegółowym oraz przedsięwzięciem określonym w LSR, jak 
również realizują zaplanowane w LSR wskaźniki.
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Poniżej schemat obrazujący założone w LSR wskaźniki

Wskaźnik produktu

Pr
ze

ds
ię

w
zi

ęc
ie

 1
Pr

og
ra

m
 p

rz
ed

si
ęb

io
rc

zo
śc

i i
 a

kt
yw

iz
ac

ji 
za

w
od

ow
ej Cel szczegółowy 1.1 

Wsparcie �nansowe
 procesu powstawania 

�rm 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

1. Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje

1. Liczba nowych produktów/usług 
wprowadzonych w przedsiębiorstwie

2. Liczba udoskonalonych
 produktów/usług 

wprowadzonych w przedsiębiorstwie

3. Liczba utworzonych miejsc pracy

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, 

poszukujących pracy po opuszczeniu
 programu

5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny 

rachunek)

3. Liczba operacji polegająca 
na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa

5. Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych
 wsparciem w programie

2. Liczba operacji polegających 
na utworzeniu nowego

 przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu

Cel ogólny 1
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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

1. Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 

doradztwa

2. Liczba osobodni szkoleń 
dla pracowników i organów LGD

7. Liczba spotkań informacyjno 
– konsultacyjnych

3. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach

4. Długość przebudowanych 
dróg gminnych

5. Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 
w programie

6. Liczba inicjatyw społecznych, 
kulturalnych i edukacyjnych 

podmiotów z terenu LGD

1. Liczba osób, które otrzymały 
wsparcie po uprzednim udzieleniu

 indywidualnego doradztwa w zakresie 
ubiegania się o wsparcie na realizację 

LSR, świadczonego w biurze LGD

2. Liczba osób korzystających 
ze zrewitalizowanych obszarów

3. Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, u których 
wzrosła aktywność społeczna

4. Liczba osób uczestników inicjatyw
 społecznych, kulturalnych 

i edukacyjnych organizowanych 
przez LGD

5. Liczba osób uczestniczących 
w spotkaniach informacyjno 

– konsultacyjnych

Wskaźnik rezultatu

Cel ogólny 2
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Wskaźnik produktu
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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

1. Liczba przygotowanych 
projektów współpracy

1. Liczba projektów 
wykorzystujących 

lokalne zasoby (przyrodnicze, 
kulturowe, turystyczne etc.)

2. Wzrost liczby osób 
odwiedzających zabytki i obiekty

3. Wzrost liczby osób korzystającej 
z obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej

5. Liczba osób korzystająca z nowej 
(zmodernizowanej) 

infrastruktury drogowej w zakresie 
włączenia społecznego

4. Liczba osób biorących udział 
w wydarzeniach promocyjnych

3. Liczba nowych 
lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej

5. Liczba operacji w zakresie 
infrastruktury 

drogowej w zakresie 
włączenia społecznego

4. Liczba zrealizowanych 
wydarzeń promocyjnych 
np. targi, wydawnictwa 
(przewodnik kulinarny, 

turystyczny, inne),
 publikacje w mediach

2. Liczba podmiotów 
działających w sferze kultury, 

które otrzymały 
wsparcie w ramach LSR

Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu

Cel ogólny 3

PROCES OD POMYSŁU NA BIZNES DO JEGO REALIZACJI
POMYSŁ ZGODNY Z LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI — 

ZŁOŻENIE WNIOSKU W LGD (WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU) —  OCENA I WYBÓR 
PROJEKTÓW (OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW, 

ZGODNOŚCI Z LSR I OCENA WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU) 
—  PRZEKAZANIE PROJEKTÓW DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WRAZ 
Z DOKUMENTACJĄ LGD (WERYFIKACJA PRZEKAZANYCH DOKUMENTÓW) 

—  PODPISANIE UMOWY



do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej, 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.
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Co dalej po podpisaniu umowy?

I. WNIOSEK ZŁOŻONY NA podejmowanie działalności gospodarczej (premie)

PODPISANIE UMOWY —  REALIZACJA PROJEKTU —  ZŁOŻENIE PIERWSZEGO WNIOSKU 
O PŁATNOŚĆ —  WYPŁATA PIERWSZEJ TRANSZY DOFINANSOWANIA —  REALIZACJA 
PROJEKTU —  ZŁOŻENIE KOŃCOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (ROZLICZENIE PROJEK-
TU) - WYPŁATA II TRANSZY DOFINANSOWANIA

II. WNIOSEK ZŁOŻONY NA:
• rozwój działalności gospodarczej;
• drogi publiczne ;
• zachowanie dziedzictwa lokalnego;
• infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną

A) W PRZYPADKU GDY OEPRACJA REALIZOWANA JEST W DWÓCH ETAPACH

PODPISANIE UMOWY —  REALIZACJA PROJEKTU —  ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 
W RAMACH I ETAPU (REFUNDACJA PONIESIONYCH ŚRODKÓW) — REALIZACJA 
PROJEKTU —   ZŁOŻENIE KOŃCOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (ROZLICZENIE PROJEKTU) 
—   WYPŁATA ŚRODKÓW (REFUNDACJA)

B) W PRZYPADKU GDY OPERACJA REALIZOWANA JEST W JEDNYM ETAPIE

PODPISANIE UMOWY —  REALIZACJA PROJEKTU —  ZŁOŻENIE KOŃCOWEGO WNIOSKU 
O PŁATNOŚĆ (ROZLICZENIE PROJEKTU) —  WYPŁATA ŚRODKÓW (REFUNDACJA)

WSPARCIE FINANSOWE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH LSR ! 
PRZYJDŹ – ZAPYTAJ – SKORZYSTAJ - do�nansowanie czeka!

Stowarzyszenie w ramach realizacji LSR na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzy-
maniu miejsc pracy przeznaczyło 5 mln złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 -2020.

O pomoc może się ubiegać podmiot będący:
1. osobą �zyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
b) jest pełnoletnia
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba 
�zyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, o której stosuje się przepisy ustawy z dnia 
2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584, z późn.zm.)
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- w przypadku gdy osoba �zyczna wykonuje działalność gospodarczą, 

5. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą transz:
- założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych decy-
zji wymaganych do realizacji inwestycji objętych wsparciem (przed wypłatą pierwszej 
transzy)
- zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem (przed wypłatą drugiej transzy)

6. Zobowiązania z biznesplanu, które należy spełnić: osiągniecie co najmniej 30% zakładane-
go w biznesplanie poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok 
od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pozostałe informacje:
- Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach.
- Koszty kwali�kowalne operacji nie są współ�nansowane z innych środków publicznych 
- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie dwa lata od dnia zawarcia umowy lecz
nie później niż do dnia 31.12.2022r.
- Operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWIJANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
- Kwota wsparcia jest przyznawana w wysokości 70% kosztów kwali�kowalnych, 
ale nie więcej jak 50 000 zł w formie refundacji kosztów kwali�kowalnych.

1. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 
gospodarczą.

2. Operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-
ne 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, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej;

3. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana premia 
albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii.
    
4. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

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

6. Koszty kwali�kowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
a)  od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 
1 stycznia 2014 r.

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.

7. Środki �nansowe z tytułu pomocy wypłacane są, gdy bene�cjent:
- zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
i w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku 
o płatność
- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie
- udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwali�ko-
walnych z tym związanych.
 
Pozostałe informacje:
- Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach
- Koszty kwali�kowalne operacji nie są współ�nansowane z innych środków publicznych
- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz 
nie później niż do dnia 31.12.2022 r.
- Podmiot ubiegający się o do�nansowanie 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 kwali�kacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 
jeżeli jest osobą �zyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
- Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 
2014–2020 wynosi 300 tys. zł na jednego bene�cjenta
- Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
- Operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem. 

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA NOWYCH 
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (PREMIA)

Kwota wsparcia - 50 000,00 zł (dotacja bezzwrotna)

1. Podmiot nie podlega ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba 
że podejmuje działalność sklasy�kowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasy�kacji Działalności (PKD) jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

2. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy podmiot 
nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc 
na operację w tym zakresie.

3. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywa-
nie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytal-
nego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie 
tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 
lub
- utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie 
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę (utrzymanie miejsca pracy do 
dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej).

4. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:
I transza - 80 % przyznanej kwoty pomocy (40 tys. zł)
II transza -20 % przyznanej kwoty pomocy (10 tys. zł).



do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej, 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.
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Co dalej po podpisaniu umowy?

I. WNIOSEK ZŁOŻONY NA podejmowanie działalności gospodarczej (premie)

PODPISANIE UMOWY —  REALIZACJA PROJEKTU —  ZŁOŻENIE PIERWSZEGO WNIOSKU 
O PŁATNOŚĆ —  WYPŁATA PIERWSZEJ TRANSZY DOFINANSOWANIA —  REALIZACJA 
PROJEKTU —  ZŁOŻENIE KOŃCOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (ROZLICZENIE PROJEK-
TU) - WYPŁATA II TRANSZY DOFINANSOWANIA

II. WNIOSEK ZŁOŻONY NA:
• rozwój działalności gospodarczej;
• drogi publiczne ;
• zachowanie dziedzictwa lokalnego;
• infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną

A) W PRZYPADKU GDY OEPRACJA REALIZOWANA JEST W DWÓCH ETAPACH

PODPISANIE UMOWY —  REALIZACJA PROJEKTU —  ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 
W RAMACH I ETAPU (REFUNDACJA PONIESIONYCH ŚRODKÓW) — REALIZACJA 
PROJEKTU —   ZŁOŻENIE KOŃCOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (ROZLICZENIE PROJEKTU) 
—   WYPŁATA ŚRODKÓW (REFUNDACJA)

B) W PRZYPADKU GDY OPERACJA REALIZOWANA JEST W JEDNYM ETAPIE

PODPISANIE UMOWY —  REALIZACJA PROJEKTU —  ZŁOŻENIE KOŃCOWEGO WNIOSKU 
O PŁATNOŚĆ (ROZLICZENIE PROJEKTU) —  WYPŁATA ŚRODKÓW (REFUNDACJA)

WSPARCIE FINANSOWE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH LSR ! 
PRZYJDŹ – ZAPYTAJ – SKORZYSTAJ - do�nansowanie czeka!

Stowarzyszenie w ramach realizacji LSR na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzy-
maniu miejsc pracy przeznaczyło 5 mln złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 -2020.

O pomoc może się ubiegać podmiot będący:
1. osobą �zyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
b) jest pełnoletnia
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba 
�zyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, o której stosuje się przepisy ustawy z dnia 
2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584, z późn.zm.)
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- w przypadku gdy osoba �zyczna wykonuje działalność gospodarczą, 

5. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą transz:
- założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych decy-
zji wymaganych do realizacji inwestycji objętych wsparciem (przed wypłatą pierwszej 
transzy)
- zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem (przed wypłatą drugiej transzy)

6. Zobowiązania z biznesplanu, które należy spełnić: osiągniecie co najmniej 30% zakładane-
go w biznesplanie poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok 
od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pozostałe informacje:
- Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach.
- Koszty kwali�kowalne operacji nie są współ�nansowane z innych środków publicznych 
- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie dwa lata od dnia zawarcia umowy lecz
nie później niż do dnia 31.12.2022r.
- Operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWIJANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
- Kwota wsparcia jest przyznawana w wysokości 70% kosztów kwali�kowalnych, 
ale nie więcej jak 50 000 zł w formie refundacji kosztów kwali�kowalnych.

1. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 
gospodarczą.

2. Operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-
ne 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, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej;

3. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana premia 
albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii.
    
4. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

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

6. Koszty kwali�kowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
a)  od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 
1 stycznia 2014 r.

UWAGA!
O POMOC MOŻE SIĘ UBIEGAĆ PODMIOT, KTÓREMU ZOSTAŁ NADANY NUMER 
IDENTYFIKACYJNY W TRYBIE PREPISÓW O KRAJOWYM SYSTEMIE EWIDENCJI 
PRODUCENTÓW, EWIDENCJI GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ EWIDENCJI 
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI

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.

7. Środki �nansowe z tytułu pomocy wypłacane są, gdy bene�cjent:
- zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
i w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku 
o płatność
- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie
- udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwali�ko-
walnych z tym związanych.
 
Pozostałe informacje:
- Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach
- Koszty kwali�kowalne operacji nie są współ�nansowane z innych środków publicznych
- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz 
nie później niż do dnia 31.12.2022 r.
- Podmiot ubiegający się o do�nansowanie 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 kwali�kacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 
jeżeli jest osobą �zyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
- Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 
2014–2020 wynosi 300 tys. zł na jednego bene�cjenta
- Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
- Operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem. 

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA NOWYCH 
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (PREMIA)

Kwota wsparcia - 50 000,00 zł (dotacja bezzwrotna)

1. Podmiot nie podlega ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba 
że podejmuje działalność sklasy�kowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasy�kacji Działalności (PKD) jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

2. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy podmiot 
nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc 
na operację w tym zakresie.

3. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywa-
nie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytal-
nego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie 
tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 
lub
- utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie 
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę (utrzymanie miejsca pracy do 
dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej).

4. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:
I transza - 80 % przyznanej kwoty pomocy (40 tys. zł)
II transza -20 % przyznanej kwoty pomocy (10 tys. zł).
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5. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą transz:
- założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych decy-
zji wymaganych do realizacji inwestycji objętych wsparciem (przed wypłatą pierwszej 
transzy)
- zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem (przed wypłatą drugiej transzy)

6. Zobowiązania z biznesplanu, które należy spełnić: osiągniecie co najmniej 30% zakładane-
go w biznesplanie poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok 
od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pozostałe informacje:
- Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach.
- Koszty kwali�kowalne operacji nie są współ�nansowane z innych środków publicznych 
- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie dwa lata od dnia zawarcia umowy lecz
nie później niż do dnia 31.12.2022r.
- Operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWIJANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
- Kwota wsparcia jest przyznawana w wysokości 70% kosztów kwali�kowalnych, 
ale nie więcej jak 50 000 zł w formie refundacji kosztów kwali�kowalnych.

1. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 
gospodarczą.

2. Operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-
ne 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, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej;

3. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana premia 
albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii.
    
4. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

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

6. Koszty kwali�kowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
a)  od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 
1 stycznia 2014 r.

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.

7. Środki �nansowe z tytułu pomocy wypłacane są, gdy bene�cjent:
- zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
i w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku 
o płatność
- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie
- udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwali�ko-
walnych z tym związanych.
 
Pozostałe informacje:
- Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach
- Koszty kwali�kowalne operacji nie są współ�nansowane z innych środków publicznych
- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz 
nie później niż do dnia 31.12.2022 r.
- Podmiot ubiegający się o do�nansowanie 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 kwali�kacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 
jeżeli jest osobą �zyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
- Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 
2014–2020 wynosi 300 tys. zł na jednego bene�cjenta
- Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
- Operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem. 

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA NOWYCH 
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (PREMIA)

Kwota wsparcia - 50 000,00 zł (dotacja bezzwrotna)

1. Podmiot nie podlega ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba 
że podejmuje działalność sklasy�kowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasy�kacji Działalności (PKD) jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

2. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy podmiot 
nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc 
na operację w tym zakresie.

3. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywa-
nie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytal-
nego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie 
tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 
lub
- utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie 
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę (utrzymanie miejsca pracy do 
dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej).

4. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:
I transza - 80 % przyznanej kwoty pomocy (40 tys. zł)
II transza -20 % przyznanej kwoty pomocy (10 tys. zł).
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5. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą transz:
- założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych decy-
zji wymaganych do realizacji inwestycji objętych wsparciem (przed wypłatą pierwszej 
transzy)
- zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem (przed wypłatą drugiej transzy)

6. Zobowiązania z biznesplanu, które należy spełnić: osiągniecie co najmniej 30% zakładane-
go w biznesplanie poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok 
od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pozostałe informacje:
- Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach.
- Koszty kwali�kowalne operacji nie są współ�nansowane z innych środków publicznych 
- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie dwa lata od dnia zawarcia umowy lecz
nie później niż do dnia 31.12.2022r.
- Operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWIJANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
- Kwota wsparcia jest przyznawana w wysokości 70% kosztów kwali�kowalnych, 
ale nie więcej jak 50 000 zł w formie refundacji kosztów kwali�kowalnych.

1. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 
gospodarczą.

2. Operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-
ne 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, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej;

3. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana premia 
albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii.
    
4. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

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

6. Koszty kwali�kowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
a)  od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 
1 stycznia 2014 r.

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.

7. Środki �nansowe z tytułu pomocy wypłacane są, gdy bene�cjent:
- zrealizował operacje lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
i w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku 
o płatność
- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie
- udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwali�ko-
walnych z tym związanych.
 
Pozostałe informacje:
- Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach
- Koszty kwali�kowalne operacji nie są współ�nansowane z innych środków publicznych
- Złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz 
nie później niż do dnia 31.12.2022 r.
- Podmiot ubiegający się o do�nansowanie 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 kwali�kacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 
jeżeli jest osobą �zyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
- Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 
2014–2020 wynosi 300 tys. zł na jednego bene�cjenta
- Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
- Operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem. 

GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA NOWYCH 
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (PREMIA)

Kwota wsparcia - 50 000,00 zł (dotacja bezzwrotna)

1. Podmiot nie podlega ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba 
że podejmuje działalność sklasy�kowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasy�kacji Działalności (PKD) jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

2. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy podmiot 
nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc 
na operację w tym zakresie.

3. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywa-
nie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytal-
nego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie 
tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 
lub
- utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie 
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę (utrzymanie miejsca pracy do 
dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej).

4. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:
I transza - 80 % przyznanej kwoty pomocy (40 tys. zł)
II transza -20 % przyznanej kwoty pomocy (10 tys. zł).
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GŁÓWNE WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA:
BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH, 

BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ, 

- ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie
1. zachowania dziedzictwa lokalnego;
2. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
3. budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi 
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, 
z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Pomoc na operacje w zakresie określonym w pkt 1 i 2 jest przyznawana, jeżeli operacja służy 
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Pozostałe informacje:
- Pomoc jest przyznawana w wysokości: 63,63% kosztów kwali�kowalnych – w przypadku 
jednostki sektora �nansów publicznych, do 100% - w przypadku pozostałych podmiotów 
(nie dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).
- Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00zł.
- Koszty kwali�kowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 
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

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY 
FINANSOWEJ W RAMACH PROW 2014-2020 OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015 Z PÓŹN. ZM.

GRUPA DEFAWORYZOWANA

JEŻELI JESTEŚ:

           KOBIETĄ                  OSOBĄ W WIEKU 50+                  OSOBĄ W WIEKU DO 25 LAT to:

- ZALICZASZ SIĘ DO GRUPY DEFAWORYZOWANEJ OKREŚLONEJ W LSR STOWARZYSZENIA.
- Znajdujesz się w uprzywilejowanej sytuacji, bowiem Rada oceniając złożony przez Ciebie 
wniosek przyzna Ci dodatkowe10 pkt, co wiąże się z tym, że Twoje szanse na otrzymanie 
do�nansowania są większe.

ZOBACZ JAKIE KRYTERIA BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE TWOJEGO WNIOSKU
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• Wniosek złożony na konkurs na Podejmowanie działalności gospodarczej 

Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy 
na obszarze LGD (min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o do�nansowanie) 

Uwagi: wery�kacja na podstawie wniosku i załącznika do wniosku.

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. 
kosztorys/y inwestorski/e, ofertę/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych 

wydatków

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 działalności gospodarczej  
– utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej)

Wnioskodawca brał udział w doradztwie organizowanym przez LGD 
Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru Uwagi: Wery�kacja 

na podstawie listy

Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD
 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały 
poprzez stronę internetową, prasę

Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych

Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy* przy otrzymaniu 
kwoty premii w wysokości 50 000,00 PLN:

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD Dorzecza 
Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi Uwagi: 

Wery�kacja na podstawie listy.

Projekt zakłada utworzenie �rmy z zakresu branż: 
- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny 
- opieki nad osobami starszymi ( z wyłączeniem usług jednoosobowych) 
- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 
- budownictwa 
- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego 
- budownictwa drogowego i urządzania terenów 
- dostarczania internetu szerokopasmowego 

- 2 miejsca pracy i powyżej

- 1 miejsce pracy

Wyjaśnienie: kryterium jest spełnione gdy wniosek dotyczy utworzenia �rmy 
z zakresu wskazanych branż

Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR

Zakres tematyczny - Podejmowanie działalności gospodarczej
L.P.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0 albo 10

0albo 5

0 albo 20

0 albo 10

0 albo 5

0,20

20

0

0 albo 5

0 albo 5

0 albo 5

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (PROW) PUNKTACJA



• Wniosek złożony na konkurs Rozwijanie działalności gospodarczej
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Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników zawartych w LSR (co najmniej 
1 wskaźnika produktu i co najmniej jednego wskaźnika rezultatu) oraz 

przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w LSR ( co najmniej 
1 celu ogólnego i szczegółowego)

Maksymalna ilość punktów: 90 xxx
xxxMinimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 45

10. 0 albo 10

Wnioskodawca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia 
działalności na obszarze LGD przez okres min. 2 lata przed dniem 

złożenia wniosku o do�nansowanie 
Uwagi: Wnioskodawca powinien załączyć kserokopię 

dokumentów potwierdzających miejsce prowadzenia działalności

Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie 
wniosku, zatrudniony w jego instytucji /�rmie) brał udział w szkoleniu 

organizowanym przez LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu 
danemu konkursowi. 

Uwagi: Wery�kacja na podstawie listy

Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. 
kosztorys/y inwestorski/e, ofertę/y, fakturę/y dla każdego 

z zaplanowanych wydatków

Realizacja operacji spowoduje powstanie ( w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne) nowych miejsc pracy*:

Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie 
wniosku, zatrudniony w jego instytucji ) brał udział w doradztwie organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru 
Uwagi: Wery�kacja na podstawie listy

Informacje: *Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę na okres 
zgodny z Rozporządzeniem (tj. Rozwijanie działalności – utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 

3 lata od wypłaty płatności końcowej )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0 albo 10

0 albo 5

0 albo 10

0 albo 5

0 albo 5

0, 5,10,15

15

10

5

0

Zakres tematyczny - Rozwijanie działalności gospodarczej
L.P. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (PROW) PUNKTACJA

- powyżej 3 miejsc pracy

- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie

- powyżej 1 miejsca pracy do 2 miejsc pracy włącznie

- 0 - 1 miejsce pracy



• Wniosek złożony na konkursy: - Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub 
powiatowych,- Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, - Zachowanie dziedzictwa lokalnego
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Projekt dotyczy następujących branż: 
- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny 
- opieki nad osobami starszymi ( z wyłączeniem usług jednoosobowych) 
- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 
- budownictwa 
- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego 
- budownictwa drogowego i urządzania terenów 
- dostarczania internetu szerokopasmowego

Maksymalna ilość punktów: 85

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 35

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników zawartych w LSR 
(co najmniej 1 wskaźnika produktu i co najmniej jednego wskaźnika rezultatu) 

oraz przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w LSR 
( co najmniej 1 celu ogólnego i szczegółowego)

Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD 
Uwagi: Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały 

poprzez stronę internetową, prasę

Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych

Wyjaśnienie: Kryterium jest spełnione gdy projekt dotyczy przynajmniej 
jednej ze wskazanych branż

7.

8.

9.

10.

0albo 5

0 albo 5

0 albo 20

0 albo 5

xxx
xxx

Miejsce zamieszkania/siedziba instytucji/siedziba prowadzonej działalności  
wnioskodawcy znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 2 lata przed dniem 

złożenia wniosku o do�nansowanie) 
Uwagi: wery�kacja na podstawie wniosku/załącznika do wniosku.

Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie 
wniosku, zatrudniony w jego instytucji ) brał udział w szkoleniu organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi 
Uwagi: Wery�kacja na podstawie listy obecności.

Zakres tematyczny - infrastruktura drogowa w zakresie 
włączenia społecznego; infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 

i kulturalna; dziedzictwo lokalne

L.P.

1.

2.

0albo 10

0 albo 5

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców w przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną 

w zakresie włączenia społecznego

3. 0 albo 5

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (PROW) PUNKTACJA
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Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, 
m.in. kosztorys/y inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y dla każdego 

z zaplanowanych wydatków

4. 0 albo 5

Realizacja operacji wpływa na zaspokajanie potrzeb grupydefaworyzowanej 
określonej w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy 

Uwagi: Przez zaspokajanie potrzeb rozumiemy stworzenie poprzez operacje 
warunków dla grupy defaworyzowanej, ułatwiających jej dostęp do rynku pracy. 

Uwagi : wery�kacja na podstawie informacji zawartych we wniosku, załącznika
 

5. 0 albo 15

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu . 

Wyjaśnienie: Wnioskodawca opisał we wniosku, załącznikach zaplanowane 
działania i narzędzia które wpłyną na realizację danego kryterium. 

Uwagi: Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez wykonywanie 
usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. W przypadku organizacji 
wykonywania usług, zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności 

energii, wody w sposób niskoemisyjny (nie będą punktowane operacje 
zakładające tylko rozwiązania w postaci zainstalowania oświetlenia 

energooszczędnego).

6. 0 albo 5

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu . 

Wyjaśnienie: Wnioskodawca opisał we wniosku, załącznikach zaplanowane 
działania i narzędzia które wpłyną na realizację danego kryterium. 

Uwagi: Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez wykonywanie 
usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. W przypadku organizacji 
wykonywania usług, zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności 

energii, wody w sposób niskoemisyjny (nie będą punktowane operacje 
zakładające tylko rozwiązania w postaci zainstalowania oświetlenia 

energooszczędnego).

Wnioskodawca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD
Uwagi: Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą realizowały 

poprzez stronę internetową,prasę

Wnioskodawca (bądź pracownik wnioskodawcy odpowiedzialny za napisanie 
wniosku, zatrudniony w jego instytucji ) brał udział w doradztwie organizowanym 

przez LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru 
Uwagi: Wery�kacja na podstawie listy

6.

7.

8.

0 albo 5

0 albo 5

0 albo 5

Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych

Maksymalna ilość punktów: 70

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 30

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników zawartych w LSR 
(co najmniej 1 wskaźnika produktu i co najmniej jednego wskaźnika rezultatu) 

oraz przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w LSR 
(co najmniej 1 celu ogólnego i szczegółowego)

9.

10.

0 albo 10

0 albo 10

xxx
xxx



MASZ POMYSŁ NA BIZNES?

CHCESZ OTWORZYĆ /ROZWINĄĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ? -

- NIE ZWLEKAJ! PRZYJDŹ! / UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE DORADZTWO!

ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

WKRÓTCE RUSZAJĄ PIERWSZE KONKURSY !

NOTATKI
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Publikacja bezpłatna



KONTAKT: 
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


