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 30 grudnia  - termin złożenia LSR w UMWW 

 

17 maja – podpisanie umowy na wdrażanie LSR 

 

Nabory wniosków – II połowa 2016 

 

 



 

 

 
3 000 000 

4500000 

1400000 

Budżet LGD 

Budowa infrastruktury 3 mln zł. 

Tworzenie miejsc pracy 4,5 mln zł. 

Granty 1,5 mln. zł. 



 

 

 

Celem strategii jest wzrost udziału społeczności 

lokalnej w kreowaniu rozwoju obszaru LGD, w tym: 

 
 

•Poprawa jakości życia mieszkańców przez stworzenie 

przestrzeni dla rozwoju kapitału społecznego 

 
 

•Rozwój gospodarki lokalnej w tym innowacyjnej 

 

 

•Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru 
 
 

 



 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 
2015 poz. 1570) – Uwaga! W opracowaniu projekt 
nowelizacji! 



Pomoc ma formę refundacji lub płatności 
zryczałtowanej w zależności od rodzaju 
operacji.  

W przypadku operacji polegających na 
rozporządzeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej pomoc ma formę płatności 
zryczałtowanej (premii). 



 

Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym 
przez podnoszenie  wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych  

(granty i konkurs dla samorządów) 

  



 
Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym 
strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność  (konkurs) 

 

1. podejmowanie działalności gospodarczej 

2. rozwijanie działalności gospodarczej, 

3. podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operację w zakresie określonym w pkt. 1-2 

 

 

 

 



Zachowywanie dziedzictwa lokalnego tj. o cechach 
wynikających z historii lub tradycji danego obszaru. 

 

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów 
lub usług lokalnych. 

(granty) 

 

 

 

 



Osoby fizyczne, jeżeli:  

•jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, 

•jest pełnoletnia, 

•ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim 
objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie 
wykonuje działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 

r. poz. 584, z późn. zm) 

 

 

 



 

 

•adres, pod którym wykonuje działalność 
gospodarczą, znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR –  
•osobą prawną, z wyłączeniem spółki cywilnej 
•jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje 
się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że 
spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się 
wyłącznie o pomoc na operacje w zakresie 
podejmowania dział. gospodarczej 



 

 

•W przypadku gdy podmiotowi ubiegający się o 
przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, 
do której stosuję się przepisy z ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc 
jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi 
mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo) 

Nowelizacja! Minimum rok przed złożeniem wniosku! 

 

 



 

 

 

W przypadku osób podejmujących działalność 
gospodarczą wykluczone są osoby ubezpieczone w 

KRUS (za wyjątkiem osób które planują podjąć 
działalność polegającą na produkcji napojów i art. 

spożywczych) 

 

 



 Małe przedsiębiorstwo –zatrudnia mniej niż 50 
pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 
10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 10 milionów euro)  

 

Mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 
pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 
2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 2 milionów euro.  

 



 
1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej 
„kosztami ogólnymi”, 

2. zakupu robót budowlanych lub usług, 

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania 
komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub 
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych lub znaków towarów, 

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

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, 
w tym materiałów, 

 

 



 
8. wynagrodzenie i innych świadczeń, o których 

mowa w Kodeksie pracy, związanych z praca 
pracowników beneficjenta, a także inne koszty 
ponoszone przez beneficjenta na podstawie 
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem 
tych pracowników, 

9. podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 
69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013. 

 

 



 

 

Kryteria wyboru operacji oraz zasady 
dokonywania ich zmian są określone przez 

LGD w LSR.  

 



 
 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który  
w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 300 tys. 
złotych na jednego Beneficjenta. 

 



 
 

Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do 
wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w 
ust. 1 i 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy 
wypłaconej na zrealizowanie operacji i kwot pomocy 
przyznanej na operację, których realizacja nie została 
jeszcze zakończona. 

 



 
 

Przepisów ust. 1 -5 nie stosuje się do przyznawania 
pomocy LGD oraz podmiotowi będącemu jednostką 

sektora finansów publicznych. 

 



 

 
Podejmowanie działalności: 50 000 zł 

 

Rozwój działalności gospodarczej: do 300 000 zł 

 





4,5 mln – tworzenie i zachowanie 
miejsc pracy 

1,5 mln – nabory grantowe 

3,0 mln – jst 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Kraina Trzech Rzek 

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30 

64-600 Oborniki 

telefon: 883 777 918 

   biuro@kraina3rzek.pl 

www.kraina3rzek.pl 


