
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Między odrą a Bobrem"

Cel ogólny 3

Jakie wsparcie można otrzymać?
Dofinansowanie do 300 ooo zt, stanowiące nie więcej niż 70%
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji
po zakończeniu etapu lub całości projektu.
Minimalny koszt całkowity operacji to 50 ooo zł.
Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020
dla jednego beneficjenta to 300 ooo zł.

Jakie są warunki otrzymania wsparcia?
Przygotowanie i ztożenie wniosku o dofinansowanie oraz biznes
planu;
Posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego - rolnego (wpis
do ewidencji producentów);
Spełnienie lokalnych kryteriów zapisanych w Lokalnej Strategii
Rozwoju oraz zgodności z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020;
Projekt powinien zostać zrealizowany maksymalnie w dwóch
etapach zakończonych złożeniem wniosku o ptatność (ztożenie
wniosku o płatność końcową musi nastąpić najpóźniej 2 lata po
zawarciu umowy i nie później niż do 31.12.2022);
Koszty zaplanowane w projekcie nie mogą być współfinansowane
z innych środków publicznych;

Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie
i rozwój MSP zarejestrowanych w systemie REGON

Cel szczegółowy 3.2
Rozwój Lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie
dla działających podmiotów gospodarczych.

Przedsięwzięcia
3.2.1 Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Podmioty gospodarcze działające na terenie wiejskim objętym LSR
(Gmina Zabór, gmina Czerwieńsk, gmina Sulechów; gmina
Nowogród Bobrzahski. gmina Bojadła, gmina Kolsko; gmina
Trzebiechów, gmina Świdnica);
Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy finansowej w okresie
3 lat przed złożeniem wniosku o jej przyznanie prowadziły łącznie
co najmniej 365 dni działalność gospodarczą i nadalją prowadzą.

Projekt musi zostać zrealizowany na terenie wiejskim objętym LSR ;
Inwestycje w ramach projektu będą realizowane w nieruchomości
będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego
się o przyznanie pomocy lub podmiot posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele określone w projekcie co
najmniej przez okres realizacji projektu oraz okres jego trwałości;
Projekt jest uzasadniony pod względem ekonomicznym i będzie
realizowany zgodnie z biznes planem;
Podmiot ubiegający się o wsparcie wykaże, że dysponuje
doświadczeniem w realizacji podobnych projektów lub posiada
zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu posiada kwalifikacje
odpowiednie do przedmiotu projektu lub wykonuje działalność
odpowiednią do przedmiotu projektu;
Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy i jego utrzymanie
w ciągu 3 lat od wypłaty płatności końcowej dla projektu.

W zakresie jakich rodzajów działalności nie
przysługuje wsparcie?

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po
zbiorach;
Górnictwo i wydobywanie;
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej;
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
Produkcja metali;
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz
motocykli;
Transport lotniczy i kolejowy;
Gospodarka magazynowa;
Działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego (podstawa prawna - Ustawa z dn. 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej art,3 pkt i).

Jakie koszty są kwalifikowalne?
Koszty muszą być uzasadnione zakresem projektu, niezbędne do
osiągnięcia celu projektu oraz racjonalne

• Koszty ogólne (10% kosztów kwalifikowalnych);
• Zakup robót budowlanych lub usług;
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich
praw majątkowych lub znaków towarowych;

• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia;
• Zakup nowych środków transportu (z wyłączeniem samochodów

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie
z kierowcą) - w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych dla
projektu;

• Zakup innych rzeczy niż zostały wymienione we wcześniejszych
punktach, w tym materiałów;

• Podatek od towarów i usług VAT, o ile nie może zostać odzyskany;
• Wkład rzeczowy.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania

„Między Odrą a Bobrem1

Lokalne kryteria oceny

Kryteria- Przedsięwzięcie 3.2.1

Kryterium
• Dodatkowe miejsca pracy

• Wsparcie grup defaworyzowanych

• Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

wnioskodawcy

• Realizacja operacji uwzględnieniem zasad

ochrony środowiska naturalnego i klimatu

• Innowacyjność operacji

• Koszt stworzenia jednego miejsca pracy

• Wsparcie dla firm działających na obszarze LGD

• Wykorzystanie IT

• Wkład własny
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Kontakt

Biuro Stowarzyszenia
ul. Lipowa i; 66-003 Zabór

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Miedzy odrą a Bobrem"

Biuro jest czynne w godzinach od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku

Tel./fax 68 320 13 55: tel 603 505 517
miedzyodraabobrem.pl

lgd@miedzyodraabobrem.pl

Lokalne kryteria oceny

Kryteria- Przedsięwzięcie 3.1.1
Ocena/

Kryterium Punktacja
• Wsparcie grup defaworyzowanych 0/12

• Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

wnioskodawcy 0/10/17

• Wykorzystanie lokalnych zasobów 0/10/15

• Realizacja operacji uwzględnieniem zasad ochrony

środowiska naturalnego i klimatu 0/5

• Innowacyjność operacji O/io

• Miejsce realizacji operacji 4/7/14

• Zameldowanie na terenie działania LGD 0/18

• Wysokość wnioskowanej pomocy 0/5/10

• Wykorzystanie IT 0/5
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Cel ogólny 3

Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie
i rozwój MSP zarejestrowanych w systemie REGON

Cel szczegółowy 3.1
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie
dla osób podejmujących działalność gospodarczą.

Przedsięwzięcia
3.1.1 Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?
• Osoby fizyczne zamieszkujące teren wiejski objęty LSR, które nie

prowadzą działalności gospodarczej;
• Osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o

wsparcie finansowe nie wykonywały działalności gospodarczej i nie
została im do tej pory przyznana pomoc finansowa w tym zakresie;

• Osoba, która nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników;
• Osoba, która podejmie działalność we własnym imieniu w oparciu

o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i będzie ją
wykonywała co najmniej przez 2 tata od otrzymania płatności
końcowej, dokona zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu
wykonywania działalności i będzie podlegać ubezpieczeniu w ciągu
2 lat od wypłaty płatności końcowej lub utworzy co najmniej jedno
miejsce pracy i utrzyma je w ciągu 2 lat od wypłaty płatności
końcowej.

Jakie wsparcie można otrzymać?
Wsparcie w wysokości 50, 70 lub 100 ooo zł wypłacane w dwóch
transzach: 80% po podpisaniu umowy i 20% po zrealizowaniu projektu
zgodnie z biznesplanem.

Jakie są warunki otrzymania wsparcia?
Przygotowanie i złożenie wniosku oraz biznes planu;
Posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego - rolnego (tj. wpis
do ewidencji producentów);
Spełnienie lokalnych kryteriów zapisanych w Lokalnej Strategii
Rozwoju oraz zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020;
Projekt powinien zostać zrealizowany maksymalnie w dwóch
etapach zakończonych złożeniem wniosku o płatność (złożenie
wniosku o płatność końcową musi nastąpić najpóźniej 2 Łata po
zawarciu umowy i nie później niż do 31.12.2022);

Koszty zaplanowane w projekcie nie mogą być współfinansowane
z innych środków publicznych;
Projekt musi zostać zrealizowany na terenie wiejskim objętym LSR;
inwestycje w ramach projektu będą realizowane w nieruchomości
będącej własnością lub współwłasnością osoby ubiegającej się
0 przyznanie pomocy lub osoba ta posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele określone w projekcie co
najmniej przez okres realizacji projektu oraz okres jego trwałości;
Podmiot ubiegający się o wsparcie wykaże, że posiada kalifikacje
odpowiednie do przedmiotu projektu;
Projekt jest uzasadniony pod względem ekonomicznym i będzie
realizowany zgodnie z biznes planem.

W zakresie jakich rodzajów działalności nie
przysługuje wsparcie?

Działalność usługowa wspomagającą rolnictwo i następująca po
zbiorach;
Górnictwo i wydobywanie;
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej;
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
1 pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
Produkcja metali;
Produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz
motocykli;
Transport lotniczy i kolejowy;
Gospodarka magazynowa;
Działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego (podstawa prawna - Ustawa z dn. 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej art.3 pkt l).

Jakie koszty są kwalifikowalne?
Koszty muszą być uzasadnione zakresem projektu, niezbędne do
osiągnięcia celu projektu oraz racjonalne

• Koszty ogólne (10% kosztów kwalifikowanych);
• Zakup robót budowlanych lub usług;
» Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich
praw majątkowych lub znaków towarowych;

• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
zakup nowych maszyn lub wyposażenia;

• Zakup nowych środków transportu (z wyłączeniem samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie
z kierowcą);

• Zakup innych rzeczy niż zostały wymienione we wcześniejszych
punktach, w tym materiałów;

• Podatek od towarów i usług VAT, o ile nie może zostać odzyskany;
• Wkład rzeczowy.


