Broszura informacyjna
dotycząca operacji w zakresie

ZASPOKAJANIA POTRZEB
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
na obszarze Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

Powidz

Wstęp

Ostrowite

S

towarzyszenie „Unia Nadwarciańska” oddziałuje swoim zasięgiem
na siedem gmin, tj.: Lądek, Ostrowite,
Powidz, Słupca-miasto, Słupca-gmina, Strzałkowo i Zagórów. Granice obszaru S-UN pokrywają się w znacznej
części z granicami administracyjnymi
poszczególnych gmin wchodzących
w skład powiatu słupeckiego. Obszar
oddziaływania LGD położony jest
niemal w całości w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim.

Zagórów

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez
społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone
w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 34 wnioski, jednak aprobatę komisji oceniającej uzyskało tylko 31 Lokalnych Grup
Działania, a wśród nich także nasze Stowarzyszenie.
Dzień 17 maja 2016 r. stał się jednym z najważniejszych dni w historii działalności Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste
podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowę z Zarządem Województwa reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
Pana Krzysztofa Grabowskiego w obecności Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Izabeli Mroczek podpisali Prezes
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” Pani Anita Kubicka oraz Wiceprezes
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Pani Iwona Suszka. Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 2 087 625,00 euro, tj. 8 350 500, 00 zł,
w podziale na poddziałania:
 Wdrażanie projektów współpracy w kwocie 133 000,00 zł
 Funkcjonowania LGD w kwocie 1 567 500,00 zł
 Realizacja LSR w kwocie 6 650 000,00 zł, w tym zgodnie z celami:
Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości życia poprzez
wykorzystanie lokalnego dziedzictwa i zasobów
społeczno-gospodarczych

2 120 000,00

Cel szczegółowy 2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
w tym innowacyjnej i wzrost zatrudnienia

4 000 000,00

Cel szczegóły 3: Kształtowanie i rozwój tożsamości
lokalnej przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa
historycznego, kulturowego i przyrodniczego

530 000,00

Wraz z nowym okresem programowania na lata 2014 - 2020, pojawiają
się nowe możliwość na pozyskiwanie środków przez mieszkańców naszego
obszaru [osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego] na
wsparcie przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych społeczności czy realizację projektów współpracy.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdą Państwo informacje
o planowanych działaniach w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz harmonogram naborów wniosków – w związku z czym zachęcam do śledzenia naszej strony www.unianadwarcianska.pl.
W dalszej części broszury zamieszczone zostały informacje ogólne dla
osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.
Zapraszam do lektury!
Z wyrazami szacunku,
/-/ Anita Kubicka
Prezes Stowarzyszenia
„Unia Nadwarciańska”
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„WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU
LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 - 2020
W ZAKRESIE ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SŁOWNICZEK - podstawowe pojęcia:
Mikro przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionów euro. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014.
Małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego
roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów euro. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014.
Dziedzictwo lokalne - zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze
związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi
i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości
rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawdy
i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna
i wspólnoty cywilizacyjnej.
Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu
budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, Dz. U.).
Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych,
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). Przykład: zmiana konstrukcji dachu, powiększenie lub pomniejszenie otworów okiennych
lub drzwiowych, zrobienie lukarny na poddaszu. Aby wykonać przebudowę
obiektu, musimy często uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Innowacyjność - nnależy rozumieć w szerokim znaczeniu tego słowa, może
oznaczać: wprowadzanie nowego produktu, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku, nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, wybitnych postaci itp.).
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AKTY PRAWNE
1. Wybrane akty prawne UE
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 320 z późn. zm.);
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez EFRROW i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.);
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE)
nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);
 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz
stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 18);
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 9);
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorcom
wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
(Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);
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 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1);
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45);
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006).

2. Wybrane krajowe akty prawne
 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. poz. 1570);
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.poz. 1822);
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1839);
 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 20142020 (Dz. U. poz. 349i 1888);
 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378);
 ustawa z dnia 27 maja 2015r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
(Dz. U. poz. 1130);
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada
2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857);
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 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz.
1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489);
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195);
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.
121, z późn. zm.);
 ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1438 oraz z 2015 r. poz. 308 i 349);
 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015
r. poz. 553 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885, zpóźn. zm.);
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Informacje ważne dla podmiotów
zainteresowanych realizacją operacji w zakresie
ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
KONKURSY PODSTAWOWE/PROJEKTY GRANTOWE
O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:
1.

Osobą fizyczną, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub
adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub
jej oddział 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, z tym że spółka
kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Projekt (operacja) może być realizowany, jeżeli:
1.

wnioskodawca ma nadany numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419,
2. nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
3. będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia
31 grudnia 2022 r.,
4. projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na
obszarze wiejskim objętym LSR,
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5. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy
[wymogu nie stosuje się do przyznania pomocy na PROJEKT GRANTOWY];
6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,
7. wnioskodawca wykaże, że [wymogu nie stosuje się do przyznania pomocy na PROJEKT GRANTOWY]:
a) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
b) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
c) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
d) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.
Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej,
10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
Zakupu robót budowlanych lub usług,
Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt.5, w tym materiałów,
Zakupu używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli
zostały poniesione:
 od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów
ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r. - zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania,
w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców,
 w formie rozliczenia bezgotówkowego,
 oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości.
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Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.1
Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako
iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013

5 lat od otrzymania płatności końcowej

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REALIZACJE ZADAŃ W RAMACH
PROJEKTÓW GRANTOWYCH
Projekt grantowy - zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym jest
operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami
finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.
Zasady realizacji projektów grantowych reguluje ustawa o rozwoju lokalnym
oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.
Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent – Lokalna Grupa
Działania - udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu
tego projektu przez grantobiorców.
Art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013: „Wkłady rzeczowe w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami
o równoważnej wartości dowodowej, mogą stanowić wydatki kwalifikowalne, pod warunkiem że przewidują to zasady kwalifikwalności EFSI i programu operacyjnego oraz z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich wymienionych poniżej kryteriów:
a) wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmujące wkłady rzeczowe nie przekraczają łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów rzeczowych, na zakończenie operacji;
b) wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku;
c) wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji;
d) w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości można dokonać płatności w gotówce do celów umowy leasingu
o nominalnej rocznej wartości nieprzekraczającej jednej jednostki waluty państwa członkowskiego.
e) w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną.
Wartość gruntu lub nieruchomości, o której mowa w lit. d) akapit pierwszy niniejszego ustępu musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy i nie przekracza limitu ustanowionego w ust. 3 lit. b).”

1
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Projekty grantowe – składają się z szeregu grantów (co najmniej 2), realizowanych przez podmioty działające na obszarze objętym LSR.
Granty są komplementarne – przyczyniają się łącznie do założonych dla
danego projektu grantowego celów i wskaźników.
Grantobiorcy to podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej
i niedeklarujące jej podjęcia!
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W ODNIESIENIU DO GRANTOBIORCY
Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego
nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. zł
Limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych
realizowanych przez daną LGD nie może przekroczyć 100 tys. złotych

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA OKREŚLONA W LSR
WEDŁUG CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
Cel szczegółowy 1. Poprawa jakości życia poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa i zasobów społeczno – gospodarczych
Dziedzictwo lokalne i zasoby społeczno-gospodarcze, zgodnie z diagnozą LSR stanowią duży potencjał rozwojowy w kontekście rozwoju możliwej
oferty czasu wolnego i rekreacji. Ma to szczególne znaczenia dla mieszkańców, którzy jak wskazują przeprowadzone badania wyraźnie poszukują (potrzebują) rozszerzenia oferty, dla realizacji której niezbędna jest realizacja
wielu inwestycji podnoszących jakość istniejącej infrastruktury lub budowy
nowych obiektów. Działania te stanowić będą bezpośrednie przełożenie
na jakość życia mieszkańców obszaru LGD S-UN. Dodatkowo planowane
działania są istotne, ze względu na zainteresowanie turystów z ościennych
powiatów, metropolii czy województw, którzy poszukują interesujących
miejsc zamieszkania dla rekreacji, co sprzężone będzie z możliwością rozwoju branży turystycznej i usługowej, a w konsekwencji przyczynić się ma
do zwiększenia liczby miejsc pracy. Budżet tego działania na rozwój obszaru
LSR stanowi niemal 32% całego budżetu LSR.
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W ramach celu szczegółowego 1 będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.1

KREOWANIE ATRAKCYJNYCH PRZESTRZENI
SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO POPRZEZ BUDOWĘ,
PRZEBUDOWĘ I/LUB WYPOSAŻENIE
OGÓLNODOSTĘPNEJ NIEKOMERCYJNEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ,
REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

KONKURSY / PROJEKTY PODSTAWOWE
Wysokość wsparcia
(PLN)

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

50 000 – 200 000

jednostki sektora finansów publicznych 63,63%,
podmioty wykonujące działalność gospodarczą 50%
pozostałe podmioty 85%
PROJEKTY GRANTOWE

Wysokość wsparcia
(PLN)
5 000 – 45 000

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
jednostki sektora finansów publicznych 63,63%,
pozostałe podmioty 90%

UWAGA! Pomoc na projekt grantowy nie jest przyznawana
w zakresie rozwijania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.2

KSZTAŁTOWANIE OFERTY I PROMOCJA
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO
I HISTORYCZNEGO OBSZARU LGD STOWARZYSZENIA
„UNIA NADWARCIAŃSKA”
PROJEKTY GRANTOWE

Wysokość wsparcia
(PLN)
5 000 – 20 000

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,
pozostałe podmioty 90%
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Pomoc na operacje jest przyznawana, jeżeli:
 Służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych,
 Nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR,
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz
oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

UWAGA! Pomoc na projekt grantowy nie jest przyznawana
w zakresie rozwijania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.3

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
POPRAWIAJĄCEJ DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW
UŻYTECZNOCI PUBLICZNEJ – BUDOWA
LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH
LUB POWIATOWYCH, ŚCIEŻKI ROWEROWE,
SZLAKI PIESZO ROWEROWE

KONKURSY / PROJEKTY PODSTAWOWE
Wysokość wsparcia
(PLN)

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

50 000 – 200 000

jednostki sektora finansów publicznych 63,63%,
podmioty wykonujące działalność gospodarczą 50%
pozostałe podmioty 80%

Cel szczegółowy 3. Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej poprzez
zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego, kulturalnego
i przyrodniczego
Spójność obszaru LGD, w sposób istotny związana jest z dwoma
aspektami, tożsamością mieszkańców (identyfikacja z miejscem i społecznością lokalną) oraz dbałością o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Dlatego też, w ramach tego celu realizowane będą działania
integrujące mieszkańców, oraz mające na celu zachowanie dziedzictwa.
Dodatkowo ważnym aspektem jest współodpowiedzialność za środowisko naturalne, jako wspólne dobro, dlatego też ważnym aspektem jest
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podnoszenie świadomości mieszkańców na temat roli rozwiązań proekologicznych, w tym niskiej emisji. Budżet na realizację celu wynosi
niemal 8 % całego budżetu LSR.
W ramach celu szczegółowego 3 będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

PRZEDSIĘWZIĘCIE
3.1

INWESTYCJE SŁUŻĄCE ZACHOWANIU LOKALNEGO
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO
I HISTORYCZNEGO OBSZARU

PROJEKTY GRANTOWE
Wysokość wsparcia
(PLN)
5 000 – 20 000

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,
pozostałe podmioty 100%

UWAGA! Pomoc na projekt grantowy nie jest przyznawana
w zakresie rozwijania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
3.2

REALIZACJA INICJATYW ZWIĄZANYCH
Z PIELĘGNOWANIEM ORAZ ZACHOWANIEM
LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO OBSZARU
PROJEKTY GRANTOWE

Wysokość wsparcia
(PLN)
5 000 – 20 000

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,
pozostałe podmioty 90%
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PRZEDSIĘWZIĘCIE
3.3

DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WZMOCNIENIU KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO, W TYM W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ WSPIERANIE INICJATYW
SŁUŻĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU,
A TAKŻE ZWIĘKSZENIU WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ OBSZARU
PROJEKTY GRANTOWE

Wysokość wsparcia
(PLN)
5 000 – 20 000

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,
pozostałe podmioty 90%

UWAGA! Pomoc na projekt grantowy nie jest przyznawana
w zakresie rozwijania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.

Kryteria lokalne premiują operacje:
 skierowane/realizowane do/przez
grupy defaworyzowane zdefiniowane w LSR, tj.: osoby młode
w wieku od 18-34 lat, narażone na
wykluczenie i/lub osoby powyżej
50 r. ż.,
 w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie
wyższym niż minimalny;
 które wykorzystują lokalne zasoby: kulturowe, przyrodnicze,
historyczne, ludzkie, finansowe,
sprzętowe, lokalowe;
 innowacyjne oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące
niepraktykowane dotąd lokalnie
rozwiązania technologiczne lub

Ważne
Lokalne kryteria wyboru OPERCAJI DO FINANSOWANIA premiują
projekty, które w jak największym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników produktu
zawartych w LSR.
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rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał. Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy nowy lub zmodernizowany wyrób zostaje wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub
zmieniony proces zostaje zastosowany w produkcji. Innowacje będą
dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść jak również
poprawy istniejących metod. Mogą to być również innowacje społeczne, to nowe rozwiązania (produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż obecne
rozwiązania i prowadzą do rozwoju nowych obszarów współpracy
oraz lepszego wykorzystania zasobów. Element „społeczny” przejawia się zarówno w ich celach, jak i wykorzystywanych środkach. To
innowacje, które przynoszą korzyści nie tylko społeczeństwu, ale także biznesowi poprzez generowanie nowych obszarów przychodów.;
które przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym;
oparte są o lokalne produkty;
realizowane są w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż
5 000 mieszkańców;
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych.

UWAGA! Preferuje się wnioskodawców korzystających ze
wsparcia bezpośredniego doradczego oferowanego przez biuro LGD [max. 10 pkt. za min. dwie przeprowadzone konsultacje/
doradztwo stacjonarne przeprowadzone w Biurze LGD oraz
udział w szkoleniu dotyczącym danego konkursu].
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KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZANIE POMOCY

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do biura LGD
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, w terminie podanym w ogłoszeniu
o naborze wniosków.

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
 Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy finansowej, opisanymi
w szczególności w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata
2014-2020 i aktach prawnych oraz w instrukcji.
 Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej LGD lub w miejscu złożenia wniosku. W przypadku operacji grantowych wniosek składa się za pomocą Generatora wniosków
udostępnionego na stronie LGD,
 Do wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z lista załączników określoną we wniosku,
 W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi we wniosku, dokumentach dołączonych do wniosku, danymi
będącymi w posiadaniu podmiotu wdrażającego, danymi zgromadzonymi w dostępnych ewidencjach, publicznych elektronicznych
przeglądarkach lub bazach danych – wnioskodawca może zostać
poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów, usunięcie
braków we wniosku lub złożenie wyjaśnień.
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Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność [dane na dzień 20 lipca 2016 r.].
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
rok
naboru

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
EFRROW

półrocze
I

2016

II

I
2017

Zakładanie działalności gospodarczych/600 tys. PLN
Rozwijanie działalności gospodarczych/1.000 tys. PLN
Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania wolnego
czasu/300 tys. PLN

1.

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania wolnego
czasu/900 tys. PLN
Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej/20 tys. PLN
Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej/230 tys. PLN

2.

1.
II

2018

1.
2.

I

2.

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania wolnego
czasu /600 tys. PLN
Rozwój infrastruktury drogowej /300 tys. PLN
Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego/500 tys. PLN
Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa obszaru
50 tys. PLN

II
2019

I

Zakładanie działalności gospodarczych/500 tys. PLN
Rozwijanie działalności gospodarczych/700 tys. PLN

II
2020

I

Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej/220 tys. PLN

II
2021

I

Zakładanie działalności gospodarczych/400 tys. PLN
Rozwijanie działalności gospodarczych/300 tys. PLN

II
2022

I

Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej/30 tys. PLN

II
2023

I
II
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Gdzie Nas szukać

KONTAKT
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
Siedziba: Poznańska 18, 62-400 Słupca

BIURO:
ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca

tel. kom. 512 962 200
tel. 63 241 00 73
e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl
www.unianadwarcianska.pl

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
czynne jest od poniedziałku [w dni robocze] do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

Znajdź nas na facebooku
Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska
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