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Lokalna Grupa Działania
„Zielone Bieszczady”

Program spotkania i zasady współpracy

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE
PROW 2014-2020:
LGD
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
MINISTERTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Nabory: od 19.12.2016 do 10.01.2017 wg harmonogramu:
W ramach realizacji LSR Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”,
przeprowadza nabory w trzech działaniach:
• Podejmowanie działalności gospodarczej (premia w wysokości 50 000,00 zł,
intensywność pomocy 100 %, całkowita pula środków 1 000 000,00 zł),
• Rozwijanie działalności gospodarczej (dofinansowanie do 300 000,00 zł, max.
intensywność pomocy 70%, całkowita pula środków 2 000 000,00 zł),
• Inkubator przetwórstwa lokalnego (dofinansowanie do 500 000,00 zł, max.
intensywność pomocy 70%, całkowita pula środków 500 000,00 zł).

Wykluczenia:
• 1) na podstawie Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 :

• § 8. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a–c nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem
tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (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.
• 2) kody PKD określone w LSR i kryteriach.

Planowany termin podpisania umowy
(okres kwalifikowalności wydatków)
Podpisanie umowy nastąpi za około 6 miesięcy od zakończenia naboru:
• 45 dni (ocena formalna, merytoryczna wg kryteriów wyboru) – ocena
przeprowadzana przez LGD „Zielone Bieszczady”
• 3 miesiące + 7 dni na ewentualne uzupełnienia – ocena
przeprowadzana przez Urząd Marszałkowski

Trwałość projektu
• Podejmowanie działalności gospodarczej 2 lata od otrzymania
płatności ostatecznej (etat i działalność)
• Rozwijanie działalności gospodarczej 3 lata od otrzymania płatności
ostatecznej (etat i działalność)
• Inkubator przetwórstwa lokalnego 3 lata od otrzymania płatności
ostatecznej (etat i działalność)
Dokumentacja związana z projektem 5 lat od otrzymania płatności
ostatecznej.
Max. okres realizacji: 2 lata od dnia zawarcia umowy.

Doradztwo!
Punktowane doradztwo specjalistyczne polega na konsultacji w biurze
częściowo/całościowo wypełnionego wniosku z załącznikami przed jego
złożeniem.

Uwaga:
- zalecane umówienie spotkania (biuro główne i terenowe),
- 2 dni przed zamknięciem naboru biuro nie będzie udzielało
doradztwa, o ile nie będzie wcześniej uzgodnione.
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