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LGD "Dolina Giełczw i"

krok 1
Sprawdź, czy Twój pomysł wpisuje się w cele i przedsięwzięcia

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

krok 2
Zapoznaj się z zasadami i warunkami wsparcia

krok 3
Sprawdź terminy naborów wniosków

Każdy projekt musi być zgodny z założeniami LSR, musi wpisywać
się w co najmniej w jeden cel ogólny, szczegółowy i jedno

przedsięwzięcie.

PIERWSZY CEL OGÓLNY: Zrównoważony rozwój obszaru LSR ukierunkowany na innowacyjne działania proekologiczne
CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przyjaznej środowisku i sprzyjającej turystyce aktywnej; 2. Rozwój postaw i zachowań
prozdrowotnych i proekologicznych
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Aktywny wypoczynek; 2. Człowiek i natura
DRUGI CEL OGÓLNY: Wzmocnienie więzi mieszkańców z obszarem LSR
CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Pobudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw gospodarczych; 2. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego materialnego i niematerialnego
obszaru LSR; 3. Aktywizacja mieszkańców i tworzenie infrastruktury społecznej integrującej środowisko lokalne
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1. Aktywni gospodarczo; 2. Tradycja dzisiaj; 3. Działamy lokalnie

Podstawowym dokumentem regulującym zasady przyznawania pomocy jest
Rozporządzenie MRiRW z 24.09.2015 r. ws. szczegółowych warunków i trybu

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Uwzględniając zapisy rozporządzenia oraz cele i przedsięwzięcia określone w LSR, pomoc może być przyznana na projekty w zakresie:
a) podejmowania działalności gospodarczej,
b) rozwijania działalności gospodarczej,
c) wzmocnienia kapitału społecznego,
d) zachowania dziedzictwa lokalnego,
e) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
f) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

O pomoc może ubiegać się:
a) osoba fizyczna, 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,
 - 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 fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 - mikro lub małe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na
obszarze  wiejskim objętym LSR.

Wysokość wsparcia:
a) osoby podejmujące działalność gospodarczą - premia w wysokości: 
 - 60 tys. zł – przy wkładzie własnym w wysokości od 10% - 20%,
 - 80 tys. zł – przy wkładzie własnym w wysokości powyżej 20%,
 - 100 tys. zł -  przy wkładzie własnym w wysokości powyżej 30%;
b) mikro i małe przedsiębiorstwa rozwijające działalność – maksymalnie 300 tys. złotych, wymagany minimalny wkład własny na poziomie 30% kosztów
kwalifikowalnych projektu;
c) dla pozostałych podmiotów pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014 – 2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego
beneficjenta. 
Minimalna wartość całkowita projektu musi wynosić nie mniej niż 50 tys. złotych.

PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE: OD 17 PAŹDZIERNIKA DO 7 LISTOPADA 2016 R.
ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: ZAKŁADANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
KWOTA ALOKACJI DOSTĘPNA W 1 NABORZE: 320 TYS.

Harmonogram naborów jest opublikowany na naszej stronie internetowej:
www.dolinagielczwi.org.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 
Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych skorzystaj z bezpłatnych usług doradczych świadczonych przez Biuro LGD, a następnie złóż wniosek o przyznanie
pomocy w miejscu i terminie określonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.


