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Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje wstępne
Główne zadanie LGD - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020
Od grudnia 2016 r. przeprowadziliśmy 14 naborów wniosków w zakresie:
- Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej);
- Podejmowanie działalności gospodarczej;
- Rozwijanie działalności gospodarczej;
- Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych oraz
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
powyższe oznacza, że nasza Strategia (LSR) została zrealizowana już w ok. 83 %.

Współpraca wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów z:
• LGD, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
• Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Etapy oceny wniosków o przyznanie pomocy:
• LGD (biuro)
Rada (Organ decyzyjny) – 60 dni,
• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 4 miesiące.

Obszar działania LGD/obszar objęty Lokalną
Strategią Rozwoju (LSR):
Ustrzyki Dolne
Czarna
Lutowiska
Solina
Olszanica
Sanok (gm. wiejska)
Tyrawa Wołoska
Obszar: 1718,08 km2
Liczba ludności: 52 201 osób

Wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki będą musieli
wykazać spełnienie przez dany wniosek zgodności z:

 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. ze zm. 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,

Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),
Lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Limit środków dostępnych w naborze, forma i intensywność wsparcia:

• Budżet LSR: 330 000,00 €/1 320 000,00 zł (ok. 26 dotacji)
• Kwota premii: 50 000,00 PLN

• Wysokość wsparcia: 100 %

Termin składania wniosków: 25.06.2021 r. – 13.07.2021 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

- w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu
dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie, a także nie została
dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania:
- na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich, oraz
- na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw.

Warunki udzielenia wsparcia
- pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym” – wniosek o
nadanie numeru składa się do powiatowego biura ARiMR;
- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych;
- operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, w terminie 2 lat
od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji
polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego,
którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem /odcinek
zlokalizowany poza obszarem wiejskim objętym LSR stanowi koszt
niekwalifikowalny/;

Warunki udzielenia wsparcia
- inwestycje trwale związane z nieruchomością 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;

Warunki udzielenia wsparcia – zobowiązania
operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności
gospodarczej, i jej wykonywania oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy/beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń
rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności,
i podlegania tym ubezpieczeniom lub

b) 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 utrzymania tego miejsca
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do
dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w
dwóch transzach:

• pierwsza w wysokości 80% jest wypłacana, jeżeli Beneficjent:
- złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, i na tej
podstawie dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
- uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie
jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji
objętych operacją.

Pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w
dwóch transzach:
druga w wysokości 20% jest wypłacana, jeżeli Beneficjent:
• zrealizował operację zgodnie z biznesplanem,
• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, oraz

- zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, 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 prawo przedsiębiorców (Ulga na start), 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

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności nie przysługuje,
jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest
sklasyfikowana w 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.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach operacji zalicza się koszty:
1) ogólne, np. honoraria architektów, inżynierów, w wysokości
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji;
2) zakupu robót budowlanych i 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 nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób
łącznie z kierowcą,
7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym
materiałów,
8) podatku od towarów i usług (VAT)
Koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej
celu oraz racjonalne!

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Wnioskodawca zobowiązany jest Uzasadnić zgodność operacji z Celami LSR
i kryteriami wyboru operacji określonymi przez LGD /POLE B.III. 1.4 Wniosku
o przyznanie pomocy/

CELE LSR wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków
Cel ogólny LSR
1.Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka rozwijająca się zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystująca potencjał i zasoby
obszaru zapewniająca spójność obszaru oraz pełną współpracę
podmiotów lokalnych.
Cel(e) szczegółowe LSR
1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działań związanych z
przeciwdziałaniem bezrobociu na obszarze LSR
Przedsięwzięcie
1.1.1.Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy

LOKALNE KRYTERIA WYBORU
1. Kryteria podstawowe:

2. Kryteria premiujące:

Ważne:
• Maksymalna liczba punktów możliwa do
uzyskania w ramach lokalnych kryteriów
wyboru (kryteriów podstawowych oraz
premiujących) wynosi 22 punkty.
• Aby operacja mogła zostać wybrana do
dofinansowania musi uzyskać minimum 9
punktów w ramach oceny wg kryteriów
podstawowych.

Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan
Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z INSTRUKCJĄ
WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020!!!

Biznesplanem należy sporządzić zgodnie z Instrukcją - Informacjami
pomocniczymi przy wypełnianiu biznesplanu!!! Części finansowe Biznesplanu
należy wypełnić w oparciu o tabele finansowe!!! Biznesplan należy wypełnić w
ścisłym powiązaniu z wnioskiem. Informacje zawarte w biznesplanie oraz
wniosku muszą być ze sobą zgodne (kwota pomocy, terminy realizacji operacji,
liczba miejsc pracy, cele operacji, zakres operacji, lokalizacja, itd.).

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU
1. Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie, w
sposób czytelny (np. pismem drukowanym) i trwały.

2. Wniosek w części A wypełniany jest przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania.
3. W sytuacji, gdy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w
instrukcji podano inaczej.
4. W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego tabelach i
rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron wniosku i załączników) ze
wskazaniem, której części dokumentu dotyczą oraz z adnotacją na wniosku, że dana rubryka lub tabela
została dołączona. Dodatkowe strony należy podpisać oraz opatrzyć datą i dołączyć do wniosku przy
pomocy zszywacza.
5. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:


wniosek oraz załączniki zostały podpisane w wyznaczonych do tego miejscach przez podmiot albo
pełnomocnika podmiotu,

 wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,
 załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją B.IV. INFORMACJA O
ZAŁĄCZNIKACH).

Omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan
Biznesplan
jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w
szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w
ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych
kosztów, jest nie niższa niż 70% przyznanej pomocy (tj. 35 tys. zł).

Należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalność kosztów, bo obniżenie
ze względu na brak racjonalności/uzasadnienia obniży automatycznie
wysokość pomocy, a tym samym będzie przesłanką do nieprzyznania
wsparcia.

Przykład

Kwota premii
określona w LSR

Kwota kosztów
określona
Biznesplanie
/WOPP

Kwota
wnioskowana

Koszty uznane
za zasadne i
racjonalne

Koszty stanowią
% kwoty
wsparcia
określonej w
LSR

Czy pomoc
może zostać
przyznana

50 000

40 000

50 000

33 000

66%

NIE

50 000

40 000

50 000

40 000

80%

TAK

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

100%

TAK

50 000

Kwota premii w LSR – 50 tys. zł (70%= 35 tys. zł)

Kwota przyznaj
pomocy

Biznesplan
Biznesplan jest dokumentem, który powinien potwierdzać
w szczególności,
iż operacja jest uzasadniona
ekonomicznie.

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeżeli wskaźniki
rentowności oraz NPV mają wartość dodatnią.
 Niepoprawnie sporządzony, niespójny, nierealny lub
niewiarygodny biznesplan - może być oceniony
negatywnie.

 W biznesplanie powinny być zamieszczone analizy
własne dotyczące przyjętych założeń, np. w zakresie
prognozy sprzedaży, ustalenia ceny średniej, czy
szacunki dotyczące kosztów w ujęciu ilościowym.

Biznesplan
 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi wypełnić wszystkie pola
w biznesplanie. Jeśli jakieś pytanie/ polecenie go nie dotyczy, powinien
wpisać „nie dotyczy”,
 Nie należy zmieniać formatu biznesplanu (usuwać poszczególnych
punktów, tabel bądź kolumn). W przypadku zbyt małej liczby wierszy w
poszczególnych podpunktach biznesplanu można dodać dodatkowe pozycje,
 Biznesplan powinien zostać sporządzony przy założeniu stałego poziomu
cen z określonego okresu (tzw. okresu bazowego). Zarówno w odniesieniu
do strony przychodowej, jak i kosztowej,
 Użyte w biznesplanie terminy oznaczają:
• Rok N: rok dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach operacji,

• Lata realizacji operacji Rok N, N+1 i Rok N+2
• Uwaga! Planując datę płatności ostatecznej, należy uwzględnić czas
potrzebny na ocenę wniosku o płatność II transzy (w przypadku podejmowania
działalności gospodarczej) tj. termin 4 miesięcy od planowanej daty złożenia
ww. wniosku o płatność.

Omówienie wzoru biznesplanu

A po złożeniu wniosku…
1) Procedura w LGD ok. 2 miesiące (ocena formalna i
merytoryczna wg kryteriów, w tym wezwanie do usunięcia
braków, wniesienia możliwych uzupełnień);
2) Zarząd Województwa Podkarpackiego (UMWP)
 4 miesiące na weryfikację + uzupełnienia
 Umowa
 Założenie firmy oraz ponoszenie kosztów po podpisaniu
umowy
3) Trwałość 2 lata (liczona od podpisania umowy);
4) Przechowywanie dokumentów 5 lat.

UWAGA!!!
W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką
samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych
w wyniku oceny według kryteriów premiujących. Gdy nadal nie jest możliwe
ustalenie kolejności operacji, wyższe miejsce na liście zajmuje operacja, która
uzyskała kolejno większą liczbę punktów w następujących kryteriach
zawartych w dokumencie Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania
lub zmiany kryteriów, i tak:
- w przypadku II typu operacji, tj. Podejmowanie działalności gospodarczej:
1) kryterium podstawowe nr 6 – Zasadność, efektywność i spójność
planowanych działań oraz
kosztów operacji – prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów
gdy nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności pod uwagę brane jest:
2) kryterium premiujące nr 1 – Priorytetowe grupy docelowe
W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i
godzina wpływu wniosku.

Dokumentacja NABORU
Wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy, można pobrać ze strony
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanegoprzez-spolecznosc.html lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-iumow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2
lub https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html. Na tej stronie oprócz dokumentów
aplikacyjnych znajdują się także:
•
- ogłoszenie o naborze
• - załączniki do ogłoszenia, m.in. :
 planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
 kryteria wyboru operacji,
 Lokalna Strategia Rozwoju,
 procedura oceny i wyboru operacji wraz z kartą oceny wstępnej i kartą oceny operacji wg
lokalnych kryteriów wyboru,
 oświadczenia i inne.

Siedziba LGD

Biuro LGD "Zielone Bieszczady"
Orelec 35
38-623 Uherce Mineralne
Tel: 513 852 200
E mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Dziękujemy za uwagę!
Dane do kontaktu:
e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl
lub
m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl

tel. +48 513 852 200
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

