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Plan spotkania:

1. Cele i przedsięwzięcia LSR 2016 – 2022

2. Procedura oceny i wyboru operacji – etapy

3. Lokalne kryteria wyboru operacji, w tym konsultacje społeczne

4. System Obsługi Wnioskodawców – doradztwo w LGD

5. Warunki i sposoby przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczania

projektów – najistotniejsze elementy i wymagane załączniki



1.

Budżet LSR na lata 2016-2022
12 303 000,00 zł

Wdrażanie LSR
9 900 000,00 zł

Funkcjonowanie LGD

(Koszty bieżące + aktywizacja)
2 205 000,00 zł

Projekty współpracy
198 000,00 zł



₋ Projekty z zakresu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz infrastruktury kulturalnej;
₋ Promocja obszaru oraz kształtowanie oferty z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”;
₋ Doposażenie i wsparcie dla podmiotów działających w sferze kultury;
₋ Zachowanie obiektów dziedzictwa;
₋ Przedsięwzięcia służące wzmocnieniu kapitału społecznego (w tym ochrona środowiska i przeciwdziałanie

zmianom klimatu).

₋ Projekty z zakresu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury
drogowej;

₋ Tworzenie nowych przedsiębiorstw (45 000 zł);
₋ Rozwój istniejących przedsiębiorstw;
₋ Utworzenie centrum przetwórstwa lokalnego.

P - Projekty o wartości dofinansowania od 50 000 do 300 000 zł 

PG – Granty o wartości dofinansowania od 5 000 do 25 000 zł

OW – Operacje własne LGD o wartości do 50 000 zł

₋ Promocja obszaru oraz kształtowanie oferty z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”;
₋ Przedsięwzięcia służące wzmocnieniu kapitału społecznego (w tym ochrona środowiska i

przeciwdziałanie zmianom klimatu).
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ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU BLISKO KRAKOWA

Poprawa jakości życia na 
obszarze Blisko Krakowa w 

oparciu o
lokalne dziedzictwo i

zasoby społeczno-
gospodarcze.

Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości, w tym 

innowacyjnej,
i wzrost zatrudnienia na 
obszarze Blisko Krakowa.

Kształtowanie tożsamości 
lokalnej w szczególności 
przez zachowanie i/lub 

ochronę dziedzictwa 
historycznego i 

kulturowego 
obszaru Blisko Krakowa a 
także  dbałość o ochronę 

środowiska i 
przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym

CEL OGÓLNY LSR I.

CEL SZCZEGÓŁOWY I. CEL SZCZEGÓŁOWY II. CEL SZCZEGÓŁOWY II.

1.

CEL SZCZEGÓŁOWY IV.

Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz podniesienia jakości życia i 
zwiększenia jej  udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenia Blisko Krakowa



WDRAŻANIE LSR (9 900 000,00 ZŁ)
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• 1.1.1 Infrastruktura czasu wolnego - place zabaw, siłownie zewn.,
wewn., ścieżki edukacyjne, szlaki rekreacyjne, etc.

• 1.1.2 Infrastruktura na cele kulturowo-społeczne – świetlice wiejskie, 
miejsca pełniące podobne funkcje 

• 1.2.1 Oferta rekreacyjna bazująca na marce Skarby Blisko Krakowa -
szlaki, Questy, etc.

• 1.2.2 Promocja obszaru bazująca na marce Skarby Blisko Krakowa -
publikacje, portale, etc.

P - Projekty o wartości 
od 50 000 do 300 000 zł

PG – Granty o wartości 
od 5 000 do 25 000 zł

PG 

PG

OW – Operacje własne 
LGD o wartości do 50 

000 zł

• 1.3.1 Budowa lub modernizacja dróg publicznych P 

2,24 mln zł

0,41 mln zł

0,25 mln zł

0,35 mln zł

0,90 mln zł

Maksymalne wsparcie środków UE: 
jednostki sektora finansów publicznych 63,63%; przedsiębiorcy 70%; pozostałe podmioty 100%
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WDRAŻANIE LSR (9 900 000,00 ZŁ)
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• 2.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 

• 2.2.1 Rozwój istniejących działalności gospodarczych

• 2.3.1 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

• 2.2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw nakierowanych na 
innowacje

P - Dotacja o wartości 
45 000 zł

P - Dotacja o wartości 
od 26 000 do 300 000 zł

Wysokość wsparcia na 
utworzenie 1 miejsca pracy 

nie może przekroczyć
80 000 zł

P - Dotacja o wartości 
od 50 000 do 200 000 zł

0,90 mln zł

2,97 mln zł

1,08 mln zł

0,20 mln zł

Maksymalne wsparcie środków UE: 90%

Maksymalne wsparcie środków UE: 70%

Maksymalne wsparcie środków UE:
jednostki sektora finansów publicznych 63,63%; przedsiębiorcy 70%; pozostałe podmioty 100%

1.
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WDRAŻANIE LSR (9 900 000,00 ZŁ)

• 3.1.1 Inwestycje, wyposażenie podmiotów działających w sferze 
kultury – wyposażenie muzeów, zakup strojów regionalnych, etc.

• 3.1.2 Inwestycje, wyposażenie obiektów działających w sferze kultury 
- renowacje, remonty obiektów zabytkowych, etc. 

• 3.3.1 Działania miękkie w sferze kapitału społecznego, ochrony 
środowiska – szkolenia, kampanie informacyjne, etc.

• 3.2 1 Przedsięwzięcia dot. dziedzictwa lokalnego - opracowania 
naukowe, warsztaty kultywujące lokalne tradycje i zwyczaje

PG – Granty o wartości 
od 5 000 do 25 000 zł

OW – operacje własne 
LGD

0,125
mln zł

0,125
mln zł

0,20 mln zł

0,15 mln zł

Maksymalne wsparcie 
środków UE: jednostki 

sektora finansów 
publicznych 63,63%; 
przedsiębiorcy 70%; 
pozostałe podmioty 

100%
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Refundacja
Pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych.

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

1.
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Zakładanie działalności 
gospodarczej:

• Osoba fizyczna,
• Zameldowanie na obszarze LGD,
• Utrzymanie firmy 2 lata (pełen ZUS) od wypłaty środków,
• Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w

pełnym zakresie (KRUS),
• Nie prowadziła działalności przez ostatnie 2 lata (CEIDG/rejestr

przedsiębiorców KRS).

1.



Rozwój istniejącej 
działalności gospodarczej:

• Firma lub oddział/filia zarejestrowana na obszarze LGD,
• Utrzymanie zatrudnienia 3 lata (pełen ZUS) od wypłaty środków,
• Prowadzenie działalności 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat.

1.



• ogólne, np. koszty architekta, studia wykonalności,
• 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 - nie związane z kosztami bieżącymi firmy,

• zakupu nowych maszyn lub wyposażenia (wyjątek: eksponaty),
• zakupu środków transportu (min. 9 os),
• zakupu innych rzeczy, w tym materiałów,
• wynagrodzenia pracowników – przy realizacji projektu lub przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju

inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

• podatku od towarów i usług (VAT),
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Koszty kwalifikowalne (§ 17 ust. 1):1.



2.

Procedury oceny operacji:

• Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 
(„konkursy”):
– Projekty od 50 000 do 300 000 zł z zakresu: infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, infrastruktury 

kulturalnej, infrastruktury drogowej;

– Tworzenie nowych przedsiębiorstw;

– Rozwój istniejących przedsiębiorstw;

– Utworzenie centrum przetwórstwa lokalnego;

• Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców;

• Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD.



Przebieg procedury „konkursowej”

Ogłoszenie 
o naborze

Rozpoczęcie 
naboru

maks. 30 dni/
min. 14 dni

Zakończenie 
naboru

min. 14 
dni

Dokonanie oceny 
i wyboru operacji 

w LGD

maks. 45 
dni

Koordynatorzy oraz Biuro LGD - praca z Beneficjentami:
- Doradztwo w zakresie przygotowania/wypełniania wniosków,
- Przyjmowanie formularzy zamiaru realizacji projektu,
- Prowadzenie rejestru doradztwa.

2.



Przebieg procedury „konkursowej”

Dokonanie oceny 
i wyboru operacji

w LGD
Ocena UMWM

3 m-ce + 7 dni

Uzupełnienia dotyczą 
wyłącznie:
- oczywistych omyłek,
- oczywistych braków.

Wniosek o 
płatność

Realizacja operacji – 6 do 8 m-cy

Koordynatorzy - praca z Beneficjentami:
- Pomoc i doradztwo w przygotowaniu 

wniosków o płatność.

3 miesiące + 
3x14 dni

2.



dot. wszystkich przedsięwzięć

W ramach kryterium ocenie podlega czy przestawione w diagnozie problemy stojące u podstaw  realizacji 
projektu są spójne z problemami/wyzwaniami wskazanymi w celu szczegółowym LSR

(rozdz. V LSR), którego osiągnięcie zakłada realizacja operacji:

• brak problemów/wyzwań wskazanych w LSR lub wskazane problemy nie mogą być rozwiązane przez
daną operację – 0 pkt.
• od jednego do dwóch problemów/wyzwań wskazanych w LSR – 1 pkt.
• do czterech problemów/wyzwań wskazanych w LSR – 2 pkt.
• więcej niż cztery problemy/wyzwania wskazane w LSR – 3 pkt.

0 – 9 punktów

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Spójność diagnozy 
projektu z diagnozą LSR

Waga: 3



dot. wszystkich przedsięwzięć

Udział wkładu własnego jest większy niż minimum założone dla danego przedsięwzięcia, wskazane w 
ogłoszeniu o naborze :

• mniej niż 5 %– 1 pkt.
• od 5% do 10 % – 2 pkt.
• więcej niż 10 % – 3 pkt.

0 – 6 punktów

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Wkład własny

Waga: 2



dot. infrastruktury czasu wolnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz budowy dróg

Premiuje projekty, w których przewidziano i zaplanowano nakłady finansowe na działania służące 
ochronie środowiska i zmianom klimatu. 

• Wnioskodawca nie przewidział w realizacji projektu działań służących ochronie środowiska i
przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 0 pkt.

• Wnioskodawca przewidział i opisał w realizacji projektu działania służące ochronie środowiska i
przeciwdziałaniu zmianom klimatu i zaplanował nakład finansowy na te działania – 1 pkt.

0 – 2 punkty (infrastruktura czasu wolnego, wzmacnianie kapitału społecznego)
0 – 3 punkty (drogi)

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Ochrona środowiska i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu

Waga: 
2/3



dot. infrastruktury czasu wolnego oraz budowy dróg

Kryterium premiuje projekty realizowane w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców:

• Projekt realizowany w miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. lub więcej mieszkańców – 0 pkt.
• Projekt realizowany w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.

0 – 3 punkty

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Preferencja dla operacji realizowanych w miejscowościach 
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

Waga: 3



dot. wszystkich przedsięwzięć z wyjątkiem dróg i przedsiębiorców

Projekt zakłada realizację  działań innowacyjnych, a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia:

• Nie – 0 pkt.
• Tak – 1 pkt.

0 – 5 punktów

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Innowacyjność

Waga: 5
Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na 

danym obszarze  lub znacząco udoskonalonego 
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych



dot. przedsiębiorców
Projekt zakłada realizację  działań innowacyjnych a wnioskodawca wykazał, że  przeprowadził wspólnie z 
klientami lub uczestnikami procesów wewnętrznych analizę pożądanych cech/ właściwości planowanych 

do wdrożenia produktów/usług /procesów, tak aby w jak największym stopniu odpowiadały one na 
potrzeby klientów / odbiorców czy uczestników procesów, a tym samym aby przyczyniły się do zwiększenia 

konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku:

• Nie – 0 pkt.

• Tak – 1 pkt.

0 – 5 punktów

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Innowacyjność

Waga: 5
Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na 

danym obszarze  lub znacząco udoskonalonego 
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego 

sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 
istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych

- Analiza pożądanych cech,
- Ankieta + wyniki zbiorcze,
- Uzasadnienie

konkurencyjności na rynku



dot. przedsiębiorczości

Kryterium premiuje projekty, w których przewidziano wykorzystanie lokalnych produktów rolnych.

Czy w ramach świadczonej działalności wnioskodawca planuje wykorzystywać lokalne produkty rolne:

• Nie – 0 pkt.

• Tak – 1 pkt.

0 – 2 punkty (zakładanie działalności)
0 – 3 punkty (inkubatory)

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Wykorzystanie lokalnych 
produktów rolnych

Waga: 
2/3



dot. zakładania działalności gospodarczej

Czy wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych wskazanej w LSR
(weryfikacja na podstawie złożonej dokumentacji):

• Nie – 0 pkt.

• Tak – 1 pkt.

0-4 punkty

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Grupy defaworyzowane

Waga: 4



dot. rozwijania działalności gospodarczej

Czy wnioskodawca deklaruje zatrudnienie osoby/osób należących do grupy osób defaworyzowanych
wskazanej w LSR (weryfikacja na podstawie złożonej dokumentacji, np. oświadczenie):

• Nie – 0 pkt.

• Tak – 1 pkt.

0-4 punkty

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Grupy defaworyzowane

Waga: 4



dot. inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Czy wnioskodawca zakłada zaangażowanie w funkcjonowanie inkubatora osób  należących do grupy osób 
defaworyzowanych wskazanej w LSR (weryfikacja na podstawie złożonej dokumentacji, np. oświadczenie):

• Nie – 0 pkt.

• Tak – 1 pkt.

0-4 punkty

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Grupy defaworyzowane

Waga: 4



dot. przedsiębiorców

W Kryterium premiuje projekty, w wyniku których powstanie więcej niż jedno miejsce pracy  w  przeliczeniu 
na liczbę etatów.

W wyniku realizacji projektu powstaną:
• Do 1,0 etatu – 0 pkt.
• Więcej niż 1,0 etatu – 1 pkt.
• Co najmniej 2,0 etatu – 2 pkt

0-6 punktów

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Liczba miejsc pracy

Waga: 3



dot. rozwijania działalności gospodarczej

W ramach kryterium oceniany jest wpływ projektu na rozwój przedsiębiorstwa opisany we wniosku i  
rozumiany jako:

a) Zwiększenie konkurencyjności na rynku
b) Zwiększenie wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa

c) Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Punktacja:
• mały wpływ (spełnia jeden z warunków) – 1 pkt.
• średni wpływ (spełnia dwa z warunków) –2 pkt.
• duży wpływ (spełnia trzy warunki) – 3 pkt.

0-6 punktów

3.
Lokalne kryteria wyboru operacji:

Wpływ projektu na rozwój 
przedsiębiorstwa

Waga: 2



dot. przedsięwzięć 1.1, 1.2 oraz 1.3

Kryterium premiuje projekty które w porównaniu z innymi projektami:

1. Przewidują działania, które są szczególnie adekwatne do zdiagnozowanych w LSR potrzeb, a realizacja projektu
rzeczywiście pozwoli na rozwiązanie problemów:
- Możliwość rozwiązania opisanych w LSR problemów poprzez realizację zaplanowanych działań– 0 albo 1 pkt.

2. Wykazują, że zaplanowane działania odpowiadają na rzeczywiste potrzeby grupy docelowej potwierdzone wiarygodnymi
danymi np. wyniki ankiet:
- Adekwatność zaplanowanych działań i zakresu projektu w kontekście grupy docelowej wskazanej w LSR (r. III pkt. 8) – 0 albo
1 pkt albo 2 pkt.

3. W sposób szczególny wykorzystują lokalny potencjał oraz przyczyniają się do wzbogacenia oferty czasu wolnego lub
zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze Blisko Krakowa
- Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT – 0 albo  1 pkt.
albo
Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT jednocześnie przyczynia się do 
wzbogacenia oferty czasu wolnego lub zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze Blisko Krakowa – 0 albo  2 pkt.

0-15 punktów

3.
Ogólna ocena projektu i jego wpływu na realizację LSR w porównaniu z innymi 

projektami złożonymi w danym naborze w ramach przedsięwzięcia

Waga: 3



dot. przedsięwzięć 2.1 oraz 2.2
Kryterium premiuje projekty które w porównaniu z innymi projektami:

1. Charakteryzują się szczególną adekwatnością nowego produktu/usługi do potrzeb rynkowych zidentyfikowanych na
podstawie wiarygodnych danych:

- Adekwatność nowej lub ulepszonej usługi /produktu /technologii do zidentyfikowanych potrzeb rynkowych, w tym w
kontekście istniejącej konkurencji – 0 albo 1 pkt albo 2 pkt.

2. Cechuje szczególna racjonalność przyjętych założeń:
- Racjonalność przyjętych założeń związanych z: a)cenami usługi/produktu, b) planowanej liczby ich realizacji, c) określeniem
kosztów prowadzenia działalności, co ma przełożenie na efektywność finansową przedsiębiorstwa – 0 albo 1 pkt.

3. Wykazują szczegółowy i wiarygodny opis sposobów dotarcia do potencjalnych klientów:
- Precyzyjne określenie profilu klienta oraz planowane sposoby dotarcia do niego z nową lub ulepszoną usługą/produktem
/technologią – 0 albo 1 pkt.

4. W sposób szczególny bazują na wykorzystaniu lokalnego potencjału:
- Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT – 0 albo1 pkt.
Albo
- Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT jednocześnie przyczynia się do
wzbogacenia oferty czasu wolnego lub zachowania dziedzictwa przyczynia lokalnego na obszarze Blisko Krakowa – 0 albo 2
pkt. 0-18 punktów

3.
Ogólna ocena projektu i jego wpływu na realizację LSR w porównaniu z innymi 

projektami złożonymi w danym naborze w ramach przedsięwzięcia

Waga: 3



dot. inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Kryterium premiuje projekty które w porównaniu z innymi projektami:

1 W sposób szczególny wspierają rozwój produktów lokalnych i bazują na lokalnym potencjale społecznym:
- Realizacja projektu przewiduje wykorzystanie lokalnych zasobów dla działalności inkubatora, w tym produktów z terenu
obszaru Blisko Krakowa – 0 albo 1 pkt.

2.W sposób szczególny przyczyniają się do zwiększenia dostępności do produktów lokalnych:
- W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność mieszkańców obszaru Blisko Krakowa do produktów wytwarzanych
lokalnie – 0 albo 1 pkt.

3. W sposób szczególny bazują na wykorzystaniu lokalnego potencjału:
- Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT – 0 albo 1 pkt.
albo
- Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT jednocześnie przyczynia się do
wzbogacenia oferty czasu wolnego lub zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze Blisko Krakowa – 0 albo 2 pkt.

0-12 punktów

3.
Ogólna ocena projektu i jego wpływu na realizację LSR w porównaniu z innymi 

projektami złożonymi w danym naborze w ramach przedsięwzięcia

Waga: 3



dot. przedsięwzięć 3.1, 3.2 oraz 3.3

Kryterium premiuje projekty które w porównaniu z innymi projektami:

1. Przewidują działania które są szczególnie adekwatne do zdiagnozowanych w LSR potrzeb, a realizacja projektu rzeczywiście
pozwoli na rozwiązanie problemów:
- Możliwość rozwiązania opisanych w LSR problemów poprzez realizację zaplanowanych działań– 0 albo 1 pkt.

2. Wykazują, że zaplanowane działania odpowiadają na rzeczywiste potrzeby grupy docelowej potwierdzone wiarygodnymi
danymi np. wyniki ankiet:
- Adekwatność zaplanowanych działań i zakresu projektu w kontekście grupy docelowej wskazanej w LSR (r. III pkt. 8)– 0 albo
1 pkt albo 2 pkt.

3. W sposób szczególny przyczynią się do integracji mieszkańców:
- Działania projektu umożliwiają integrację mieszkańców i/lub zwiększenie włączenia społecznego osób zagrożonych

wykluczeniem – 0 albo 1 pkt.

4. W sposób szczególny wykorzystują lokalne potencjały oraz przyczyniają się do wzbogacenia oferty czasu wolnego lub
zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze Blisko Krakowa:
- Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT – 0 albo 1pkt.
albo
- Projekt bazuje na lokalnych potencjałach wskazanych w mocnych stronach analizy SWOT jednocześnie przyczynia się do 
wzbogacenia oferty czasu wolnego lub zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze Blisko Krakowa – 0 albo 2 pkt

0-12 punktów

3.

Ogólna ocena projektu i jego wpływu na realizację LSR w porównaniu z innymi 
projektami złożonymi w danym naborze w ramach przedsięwzięcia

Waga: 2



Twój pomysł nie 
kwalifikuje się do 
dofinansowania w 

ramach LSR

Twój pomysł 
kwalifikuje się do 
dofinansowania w 

ramach LSR

4.

System Obsługi Wnioskodawców:
G

d
zi

e?

- Biuro LGD
- Koordynator 

gminny

- Formularz on-line 
- Osobiście

Ja
k?



System Obsługi Wnioskodawców:
4.



5.
Najistotniejsze elementy wniosku o przyznanie pomocy i wymagane załączniki :

• dokument tożsamości,

• zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego (jeśli dowód
osobisty nie zawiera tych danych) – wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed złożeniem wniosku,

• Zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych/ zaświadczenie z ZUS
potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu - wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed
złożeniem wniosku,

• Decyzja o wpisie do ewidencji producentów rolnych/wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych
(numer identyfikacyjny ARiMR),

• Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości / oświadczenie właściciela lub
współwłaściciela, że wyraża on zgodę na realizację operacji,

• Biznesplan,

• Oświadczenie o (nie) uzyskaniu pomocy de minimis



5.
Najistotniejsze elementy wniosku o przyznanie pomocy i wymagane załączniki :

• przedsiębiorcy – analiza pożądanych cech/właściwości planowanych do wdrożenia
produktów/usług + uzasadnienie konkurencyjności na rynku,

• przedsiębiorcy rozwijający działalność – deklaracja zatrudnienia osób należących do
grup defaworyzowanych,

• przedsiębiorcy – inkubatory – deklaracja zaangażowania osób należących do grup
defaworyzowanych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


