
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez LGD „Partnerstwo 

Sowiogórskie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 objętego  PROW 2014-2020. 

 



PODSTAWY  PRAWNE 
 

Wsparcie jest przyznawane zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.).  



Osoba fizyczna: 

pełnoletni obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

mająca miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym 

LSR 

nie podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 

ustawy i w pełnym zakresie  

w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 

nie wykonywująca działalności gospodarczej, do której stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo 

Przedsiębiorców i nie została jej dotychczas przyznana pomoc 

na operację w tym zakresie 

 



Obowiązkowe na dzień złożenia wniosku: 
 

NUMER IDENTYFIKACYJNY 
 

 wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego 
producenta składa się w Biurze Powiatowym 

ARiMR 
 
brak numeru bądź wniosku o nadanie numeru 

=  
ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY 



 operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności 
gospodarczej oraz: 

 

 zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do 
ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych  
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności  
i podleganie tym ubezpieczeniom, lub 

 

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem 
realizacji operacji i zatrudnienie osoby, dla której zostanie 
utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także 
utrzymanie tego miejsca w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne 

Przez łącznie 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia,  
w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

 



 

 Wszystkie zobowiązania znajdują się w § 5 Umowy o przyznaniu 
pomocy 

 

 planowane do poniesienia w ramach operacji koszty mieszczą się  
w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia 

 

 
 



1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia 
nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi” – max 10% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji ( honoraria 
architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje), 
 

2. zakupu robót budowlanych lub usług, 

 

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

 

4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub 
nieruchomości, 

 

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,  

 



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

 

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

 

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

 

      Możliwa refundacja podatku od wartości dodanej (VAT),  
z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy 
prawodawstwa krajowego VAT. 

 

 



Ad. 6 

Zakup środków transportu nie może być jedyną pozycją zestawienia 
rzeczowo – finansowego!!! 

 

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków transportu są 
ustalane w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 

 



 
premia  (płatność zryczałtowana) –  80 tys. złotych 

 

płatna w dwóch transzach: 

 
pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej 
pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:  

 

a) złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, która 
będzie podjęta we własnym imieniu, do CEiDG i dokonano 
wpisu tej działalności 

 

b) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym 
ostateczną decyzję środowiskową, których uzyskanie jest 
wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji 
objętych operacją; 

 
 



druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy  
i jest wypłacana, jeżeli: 
a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem 
b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą 
oraz: 
 zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 

ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności 
również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców, lub - w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń 
społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi 
ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego - 
zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej 
działalności, lub 

 utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone 
to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do 
ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 
ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i 
podlega tym ubezpieczeniom. 

 
 



 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane  

z innych środków publicznych;  

 

 operacja będzie realizowana w 2 etapach, a wykonanie zakresu 

rzeczowego zgodnie z biznesplanem, w tym poniesienie przez 

beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 

wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej 

operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;  

 

 Operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym 

LSR; 

 



 inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości 
będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się 
o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku  
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji 
oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości 
operacji 

 

 operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana 
zgodnie z biznesplanem;  

 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 
publicznych; 

 



 Pomoc przyznaje się na operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej na obszarze wiejskim. Przez obszar 
wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-
wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast 
zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców. 
 

 W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie 
danej operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną 
w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości 
pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów. 
 

 Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji,  
a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do 
poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem 
wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, 
jaką można przyznać na tę operację. 
 

 Pomoc przyznaje się na operację, której realizacja nie została 
rozpoczęta przed dniem podpisania umowy o przyznanie 
pomocy. 
 

 



Pomoc nie jest przyznawana na: 

 

 operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; 

 

 promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług. 

 

 koszty zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń 

 

 koszty zakupu nieruchomości 

 



Pomoc na operacje nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza 
będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach PKD 
jako:  
 
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po 
zbiorach;  
2) górnictwo i wydobywanie;  
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;  
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;  
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej;  
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 
pozostałych wyrobów farmaceutycznych;  
8) produkcja metali;  
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz 
motocykli;  
10) transport lotniczy i kolejowy;  
11) gospodarka magazynowa. 

 



  
1. OPARCIE OPERACJI NA LOKALNYCH WARTOŚCIACH I ZASOBACH  

 

 Preferuje operacje, które zachowują i bazują na lokalnym potencjale 
kulturowym, historycznym lub przyrodniczym – realizacja projektu 
bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch rodzajów zasobów  

 Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej  
w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach, mające 
odzwierciedlenie w kosztach 

 

 4 pkt. - kryterium w pełni spełnione   

 0 pkt. - kryterium niespełnione 

 



2. OPERACJA BĘDZIE REALIZOWANA PRZEZ OSOBĘ LUB TWORZY    
MIEJSCE PRACY DLA OSÓB  ZE WSKAZANYCH W LSR GRUP 

DEFAWORYZOWANYCH 
 

 Preferuje operacje realizowane przez osoby z grup 
defaworyzowanych, lub przewiduje dla nich utworzenie miejsc pracy 
realizujących wskaźniki obowiązkowe realizacji celu.  

(Do grupy defaworyzowanej wg LSR zaliczamy: Osoby bezrobotne,   
Osoby do 25 roku życia - osoby młode wkraczające na rynek pracy/ 
Osoby pow. 50 roku życia/ Osoby korzystające z pomocy społecznej  
z powodu ubóstwa) 
 Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej  

w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach. W przypadku osób 
bezrobotnych oraz korzystających z pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa obowiązkowo należy dołączyć dokumenty wydane przez 
właściwe organy (np. zaświadczenie z PUP lub OPS)  

 3 pkt. - kryterium spełnione  
 0 pkt. - kryterium niespełnione 

 



3. URUCHAMIANA DZIAŁALNOŚĆ SPEŁNIA WARUNKI INNOWACYJNOŚCI 
 

 Preferowane będą operacje innowacyjne tj. zgodne z definicją 
innowacyjności zawartą w procedurze wyboru operacji: „Innowacja 
to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu 
lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, zastosowanie 
nowej technologii lub nowego sposobu wykorzystania lub 
zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych czy społecznych  na obszarze LGD 
„Partnerstwo Sowiogórskie”.  

 Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej  
w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach, mające 
odzwierciedlenie w kosztach 

 3 pkt. - kryterium spełnione jeżeli  operacja innowacyjna na całym 
obszarze LGD 

 1 pkt. – kryterium spełnione jeżeli operacja innowacyjna na obszarze 
gminy wnioskodawcy 

 0 pkt. - kryterium nie spełnione  

 



4. URUCHAMIANA DZIAŁALNOŚĆ JEST ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RUCHU 
TURYSTYCZNEGO LUB PRZETWÓRSTWEM PRODUKTÓW 

LOKALNYCH NA OBSZARZE LGD PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE 

 

 Preferuje operacje, które w ramach podejmowanej działalności 
gospodarczej uwzględniają ścisłe powiązanie z obsługą ruchu 
turystycznego lub przetwórstwem produktów lokalnych na obszarze 
LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego” oraz mają odzwierciedlenie  
w kosztach  

 Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej  
w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach.  

 5 pkt. - kryterium spełnione  

 0 pkt. - kryterium niespełnione 

 



 5. WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ROZPROPAGOWANIA 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OPERACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI DO 

ZAMIESZCZENIA LOGOTYPU LGD POZA INNYMI ZGODNIE Z KSIĘGĄ 
WIZUALIZACJI WE WSZYSTKICH MATERIAŁACH POWSTAJĄCYCH W 
WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU (WYDAWNICTWA, OZNAKOWANIE 

TABLICAMI INFORMACYJNYMI ITP.) 

  

 Preferuje operacje zakładające promowanie obszaru LGD poprzez 
zamieszczanie poza obowiązkowymi logotypami propagującymi 
źródła finansowania również logotypu LGD „Partnerstwo 
Sowiogórskie”  

 Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej  
w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach, mające 
odzwierciedlenie w kosztach  

 4 pkt. - kryterium spełnione 

 0 pkt. - kryterium niespełnione 

 



 6. OPERACJA PRZYCZYNIA SIĘ BEZPOŚREDNIO  

DO ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU LGD 
PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE  

 

 Preferuje operacje, które przyczyniają się do zwiększenia 
atrakcyjności obszaru poprzez jego promocję i podejmowanie 
innych działań zachęcających turystów do odwiedzania regionu – 
korzystania z walorów, usług i innego rodzaju ofert dotyczących 
aktywnej i atrakcyjnej formy spędzania czasu. Projekt ma 
zaplanowane  budżecie środki  służące do realizacji operacji.  

 Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej  
w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach.  

 5 pkt. - kryterium spełnione   

 0 pkt. -kryterium nie spełnione 

 



7. OPERACJA REALIZOWANA JEST PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, KTÓRY KORZYSTAŁ  
Z BEZPŁATNEGO DORADZTWA BEZPOŚREDNIEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I 

SZKOLEŃ OFEROWANYCH PRZEZ LGD 

 

 Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej w załączniku: 
„Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji 
zapisanych w LSR” oraz na podstawie informacji zawartych we wniosku  
i załącznikach, Kryterium uznane za spełnione jeżeli: 
 

 Szkolenie - fakt uczestniczenia w szkoleniu zostanie potwierdzony przez Biuro LGD poprzez 
potwierdzenie uczestnictwa osobistego Wnioskodawcy -  podpis na liście obecności ze szkolenia 
przeprowadzonego przed naborem z wnioskowanego zakresu operacji; Pod uwagę brany wyłącznie 
udział w szkoleniu dedykowanym dla bieżącego naboru. 

 

 Doradztwo bezpośrednie – osobiste konsultacje przygotowanej pełnej 
dokumentacji planowanego do złożenia wniosku potwierdzone przez LGD na 
Karcie doradztwa (wymagana kopia karty doradztwa) 

 
 4 pkt - wnioskodawca korzystał ze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z 

wnioskiem)  

 2 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania 
wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia 

 0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa 
oferowanej przez LGD  
 



8. WNIOSKODAWCA NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU JEST 
ZAMELDOWANY NA OBSZRZE LGD „PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” 

POWYŻEJ 1 ROKU  

 

 Preferuje operacje realizowane przez Wnioskodawców, którzy są 
zameldowani na obszarze LGD w dłuższym okresie czasu. 

 Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartej  
w załączniku: „Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR” oraz na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącznikach. Punty przyznawane 
wyłącznie na podstawie Poświadczenia o zameldowaniu wydanego 
przez właściwy organ nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem 
złożenia WoPP. 

 4 pkt. – kryterium spełnione jeżeli przedłożono Poświadczenie  

 0 pkt. – kryterium niespełnione 

 



9. GOTOWOŚĆ DOKUMENTACYJNA OPERACJI DO REALIZACJI  

 

 Preferuje operacje z kompletną dokumentacją dotyczącą zakresu 
realizacji operacji oraz spełniania LKW.  

 Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli Wnioskodawca na dzień 
złożenia Wniosku o przyznanie pomocy załączył do niego oraz do 
„Opis „projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru 
operacji zapisanych w LSR” wszystkie wymagane załączniki i nie 
został wezwany do złożenia uzupełnień w tym zakresie. Kryterium 
weryfikowane na podstawie zawartych informacji we wniosku  
i załącznikach. 

 4 pkt. - kryterium spełnione  

 0 pkt. - kryterium nie spełnione 

 



 MAX. liczba punktów: 36 
 MIN. liczba punktów aby operacja została wybrana: 21 

 
 O miejscu na liście rankingowej decyduje min. liczba 

otrzymanych punktów 

 
 UWAGA 
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów 
przez dwie lub więcej operacji o kolejności na 
liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do 
Biura podczas naboru wniosków (wcześniejsza 
data i godzina wpływu oznacza wyższe miejsce na 
liście rankingowej) 

 



 Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie wskazanym  
w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na 
obowiązującym formularzu 

 Wnioski muszą zostać uznane przez Radę LGD za zgodne z Lokalną 
Strategią Rozwoju, czyli zakładać realizację celów ogólnych  
i szczegółowych oraz przedsięwzięć przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników dla danego zakresu  

 Rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy oraz jego przekazanie  
       do Zarządu Województwa powinno nastąpić w terminie nie           

dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia naboru. 
 W terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wybranego wniosku  

o przyznanie pomocy zarządowi województwa przez LGD Zarząd 
Województwa: 

 1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia 
umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku  
o przyznanie pomocy; 

 2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie 
przyznania pomocy– w przypadku gdy nie są spełnione warunki 
przyznania pomocy.  

 
 



WAŻNE ! 

 

 Jeżeli Twój wniosek zostanie wybrany przez Radę  
i przejdzie pozytywną weryfikację w UMWD 
zostaniesz zaproszony na podpisanie umowy. 

 

 Dopiero po podpisaniu umowy możesz realizować 
swój pomysł. Jeśli w trakcie realizacji projektu 
masz pytania, wątpliwości, problemy – zadzwoń, 
przyjdź, skonsultuj, aby nie popełnić rażących 
błędów, które będą miały wpływ na wypłatę 
środków. 

 



1.Nieprawidłowa wersja wniosku  
2.Nieprawidłowa ilość przygotowanych egzemplarzy wniosku 
3.Brak elektronicznej wersji wniosku  
4.Niezgodność wpisanych załączników z rzeczywistą liczbą 
załączonych dokumentów 
5.Brak podpisów we wszystkich wymaganych miejscach przez 
osoby upoważnione 
6.Brak uzasadnienia lokalnych kryteriów wyboru 
7.Brak załączników potwierdzających spełnianie kryterium bądź 
załączanie dokumentów niezgodnych z opisem kryterium 
8.Brak ofert potwierdzających przyjęty poziom cen  
11.Brak parametrów planowanego do zakupu sprzętu  
9.Niespójność danych we wniosku i biznesplanie 
12.Brak kosztorysu bądź załączanie dokumentu bez 
obowiązkowych jego elementów oraz brak podpisów  
13. Brak decyzji o pozwoleniu na budowę lub brak zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych 

 



www.arimr.gov.pl  

www.minrol.gov.pl 

www.umwd.dolnyslask.pl  

www.partnerstwo-sowiogorskie.pl  
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