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Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca PROW 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.



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

- Rozporządzeniem dot. PROW 2014-2020, 
- Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), 
- Lokalnymi kryteriami wyboru.



Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.



Pula środków

1 400 000,00 zł



O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR, albo

 jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 

siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

O pomoc może ubiegać się również:

1. gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia dot. PROW (zapisy dot. osoby 
fizycznej), jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację,

2. powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia dot. PROW (zapisy dot. osoby 
fizycznej), jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.



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", jeżeli:

 koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z

zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, 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, 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,

 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 zgodnie
z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
EFMiR oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FSiEFMiR oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013„.



 minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, 
lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, 
lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane 

przepisami odrębnymi.



 Warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoęłczność” objętego PROW na lata 2014- 2020 z dnia 24 

września 2015 r.(zapis mówiący o tym, że koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych 

środków publicznych) nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę 

sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową” w zakresie, w jakim nie jest to 

sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013,

 zapisów w § 4 ust. 1 pkt 5 (mówiących o konieczności zasadności ekonomicznej i wymogu realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z biznesplanem) nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację, która 

będzie realizowana wyłącznie w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8 tj. zachowania 

dziedzictwa lokalnego; rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej.



Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia MRiRW w

sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

spoęłczność” objętego PROW na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. ( tj. zachowania

dziedzictwa lokalnego; rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) jest przyznawana, jeżeli operacja służy

zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.



Pomoc jest przyznawana do wysokości LIMITU, który w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 wynosi

300 tys. złotych na jednego beneficjenta za wyjątkiem beneficjenta realizującego operację w zakresie

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoęłczność” objętego PROW na lata 2014- 2020 z dnia 24

września 2015 r. (tj. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących

przedsiębiorstwami spożywczymi) limit, o którym mowa, wynosi 500 tys. złotych.

Wysokość pomocy przyznanej NA JEDNĄ OPERACJĘ nie może przekroczyć:

300 tys. złotych - w przypadku operacji w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b

przytaczanego Rozporządzenia (podejmowanie i inkubator) Rozporządzenia MRiRW w sprawie

szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoęłczność” objętego PROW

na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. (niniejszego zapisu nie stosuje się do przyznawania pomocy

LGD oraz podmiotowi będącemu jednostką sektora finansów publicznych) .



Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, uwzględnia się sumę kwot 
pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie 

została jeszcze zakończona.



Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a przytaczanego Rozporządzenia jest 

przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty września :

1)  ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "kosztami ogólnymi„,

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, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 - również używanych 

maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 

osób łącznie z kierowcą, 

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty zakupu środków transportu są ustalane w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych 

kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

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

8)  wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także 

inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w 

przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,

9)  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.



Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo 

przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków 

zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.



Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej

wysokości określonej w § 18 ust. 1 przytaczanego Rozporządzenia, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano

odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.



Koszty, ogólne takie jak: 

-honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności; 



Wkłady rzeczowe



Wkłady rzeczowe

• Wkład rzeczowy obejmuje koszty: 

a) towarów – nieprzeznaczonych na sprzedaż, wspomagających realizację operacji, np. sprzęt, maszyny. 

b) gruntów lub nieruchomości

Ważne: wartość gruntu i nieruchomości musi być poświadczona przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie 
upoważniony organ urzędowy. Wartość wkładu rzeczowego w postaci gruntu lub nieruchomości, nie może przekraczać 10 % łącznych 
wydatków kwalifikowalnych dla danej operacji. 

Przy określaniu wartości wkładu rzeczowego wnoszonego do operacji, należy mieć na uwadze: 

• zakres wkładu rzeczowego (np. realizacja operacji będzie obejmowała część nieruchomości), 

• czas wykorzystania wkładu rzeczowego (np. wykorzystanie nieruchomości na cele operacji w okresie realizacji operacji i 
zachowania jej trwałości), 

• wartość rynkową wkładu rzeczowego (np. wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego), 

• koszty ewentualnego najmu / dzierżawy odpowiednika wkładu rzeczowego (np. wartość najmu / dzierżawy nieruchomości). 

W przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości wartość wkładu musi zostać musi być poświadczona przez niezależnego, 
wykfalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy i nie przekracza limitu 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych dla 
danej operacji.



Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego.

c) nieodpłatnej pracy, tj. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie (usług polegających na wykonaniu przez 
osobę/y określonej pracy w określonym czasie).

Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin

oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w

którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.



Intensywność pomocy:

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości:

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

a) 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność 
gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 
lit. b i c oraz pkt 3,
b) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta 
ubiega się o pomoc w zakresie określonym 70w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4–8;”,

2)  nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.



W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich 

racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości 

nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.



Wybrane zapisy dot. obowiązków beneficjenta :

 zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku beneficjenta 

prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym 

upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

 osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie,

 niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami 

przyznania pomocy,

 przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty 

płatności końcowej;

 warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie 

przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących 

realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR,

 uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo 

wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c 

ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.



Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości określonej w § 18 ust. 1, jeżeli zostały:

1)  poniesione:

a)  od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,

„b) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 

43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,”,

c)  w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających 

z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2)  uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod 

rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.



Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę sektora 

finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie 

nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.



Kryteria wyboru operacji 
Kryteria wyboru operacji opracowuje Zarząd we współpracy z Grupą Roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.



Kryteria podstawowe: 

L.p. Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji

1.
Zasięg oddziaływania 
(miejsce realizacji).

Preferuje się operacje o oddziaływaniu szerszym, 
mające wpływ na więcej niż jedną miejscowość.

min. 2 lub więcej miejscowości, jednak nie więcej niż teren 1 
gminy

2 pkt

Wniosekco najmniej 2 gminy 5 pkt
co najmniej 4 gminy 7 pkt

cały obszar LSR 10 pkt

2. Partnerstwo.
Preferuje się operacje realizowane z udziałem 

wielu partnerów z trzech różnych sektorów 
(społeczny, publiczny, gospodarczy).

brak partnerów 0 pkt Wniosek/deklaracj
a współpracy-
załącznik do 

wniosku.

1-2 partnerów, w przypadku dwóch partnerów każdy z innego 
sektora

5 pkt

min. 3 partnerów i każdy z innego sektora 10 pkt

3.

Udział w spotkaniach 
szkoleniowo-
aktywizacyjnych 
organizowanych przez LGD w 
związku z danym naborem

Preferuje się wnioskodawców, którzy
brali udział w spotkaniach

szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych 
przez LGD, co wpłynie na podwyższenie jakości 

wniosków składanych w ramach danego naboru.

wnioskodawca nie brał udziału w spotkaniu szkoleniowo-
aktywizacyjnym organizowanym przez LGD w związku z danym 

naborem
0 pkt

Dokumentacja 
LGD -

lista obecności ze 
spotkania 

szkoleniowo-
aktywizacyjnego 
organizowanego 

przez LGD w 
związku z danym 

naborem.

wnioskodawca brał udział 
w spotkaniu szkoleniowo- aktywizacyjnym organizowanym przez 

LGD w związku z danym naborem
1 pkt

4. 
Wykorzystanie lokalnych 
zasobów

Preferuje operacje realizowane  w oparciu o 
wykorzystanie lokalnych zasobów, tj. pracy, 

walorów przyrodniczych, surowców, historii, 
tradycji kulturowych oraz produktów 

lokalnych/rolnych.

brak wykorzystania lokalnych zasobów 0 pkt

Wniosek 
wykorzystuje lokalne zasoby 3 pkt

Maksymalna liczba punktów - 24 pkt - Wybrana operacja musi uzyskać co najmniej 14 pkt.



Kryteria premiujące: 

L.p. Kryterium Opis Punktacja
Źródło 

weryfikacji

1.

Udział i zaangażowanie 
przedstawicieli grup 

defaworyzowanych w 
realizację operacji i/lub  

defaworyzowani jako grupa 
docelowa planowanych 

działań.

Preferuje się operacje zakładające zaangażowanie 
w ich realizację przedstawicieli grup 

defaworyzowanych.
Preferuje się również operacje zakładające udział 

w grupie docelowej (adresaci) przedstawicieli 
grup defaworyzowanych tj.: - osób młodych (18-

35 lat), - osób 50 +, - kobiet.

brak zaangażowania w realizację operacji przedstawicieli 
grup defaworyzowanych oraz brak działań skierowanych do 

grup defaworyzowanych
0 pkt

Wniosek.przedstawiciele grup defaworyzowanych są 
adresatami/grupą docelową operacji (min.10 osób)

5 pkt

przedstawiciele grup defaworyzowanych są zaangażowani w 
realizację operacji (min. 2 osoby)

5 pkt

2.

Powiązanie operacji z innymi 
projektami realizowanymi w 
ramach Lokalnych Strategii 

Rozwoju (LGD „Zielone 
Bieszczady” / LGD „Dolina 

Sanu”).

Preferuje się operacje powiązane z projektami 
realizowanymi w ramach LSR od 2010 r.

brak powiązań 0 pkt Wniosek/ 
dokumentacja 
LGD „Zielone 
Bieszczady” / 
LGD „Dolina 
Sanu”, w tym 

baza 
zrealizowanych 
operacji wraz z 
ich zakresem.

powiązanie z jednym projektem 1 pkt

powiązanie z dwoma projektami 2 pkt

powiązanie z trzema i więcej projektami 3 pkt



Kryteria premiujące: 

3. 

Doradztwo Biura
LGD świadczone w terminie 
trwania danego naboru po 

uprzednim ustaleniu terminu 
doradztwa.

Kryterium preferuje wnioskodawców
korzystających z doradztwa indywidualnego Biura 

LGD w
zakresie przygotowania wniosku o

przyznanie pomocy. (doradztwo indywidualne w 
biurze LGD lub w biurze terenowym LGD)

Zasady korzystania z doradztwa indywidualnego 
reguluje: Załącznik nr 5- Procedura określająca 

warunki, sposób i tryb udzielonego doradztwa do 
Regulaminu Biura LGD „Zielone Bieszczady”; 

dostępny na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl
zakładka /dokumenty/.

wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie 
sporządzania wniosku

0 pkt
Dokumentacja 

LGD - Karta 
doradztwa

(Załącznik  nr 2
do procedury 
określającej 

warunki,
sposób i tryb 
udzielonego 
doradztwa)

wnioskodawca korzystał z indywidualnego doradztwa LGD  
lub biurze terenowym LGD na etapie sporządzania wniosku

3 pkt

4.

Zgłoszenie propozycji 
operacji w procesie 

przygotowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju tj. 

zgłoszenie fiszki projektowej 
do bazy przedsięwzięć LSR.

Kryterium podyktowane jest dążeniem LGD do jak 
największego zaangażowania mieszkańców w 

proces budowania spójnej LSR.

Wnioskodawca uczestniczył w konsultacjach LSR 
poprzez złożenie fiszki projektowej do bazy 

przedsięwzięć LSR a następnie przedkłada Wniosek, 
którego zakres rzeczowy jest zgodny w całości lub w 

części z uprzednio złożoną fiszką.

nie 0 pkt
Dokumentacja  

LGD - fiszki, 
składane na 

etapie 
opracowywania 

LSR w 2015 r.tak 2 pkt

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/


Kryteria premiujące: 

5.
Doświadczenie 
wnioskodawcy.

Kryterium preferuje wnioskodawców doświadczonych w 
realizacji projektów, zapewniających sprawną i skuteczną 

realizację zadania. Wnioskodawca musi dokonać krótkiego 
opisu dotychczas zrealizowanych projektów z podaniem ich 

tytułu, celu/celów, wartości, okresu realizacji, źródła 
dotacji.

brak zrealizowanych projektów 0 pkt

Wniosek.
1 i więcej zrealizowanych projektów 2 pkt

6. Wkład własny dodatkowy.

Preferuje wnioskodawców, którzy zaangażowali większy niż 
minimalny wkład własny. (Jednostki Sektora Finansów 

Publicznych - powyżej 36,37 %, przedsiębiorcy - powyżej 30 
%, w przypadku pozostałych podmiotów - powyżej 0 %).

5 % powyżej wymaganego minimum 5 pkt

Wniosek.10 % powyżej wymaganego minimum 7 pkt

15 % powyżej wymaganego minimum 10 pkt

7.
Utworzenie nowych miejsc 

pracy.

Nowe miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji operacji 
- warunkiem uzyskania punktów w ramach niniejszego 

kryterium będzie zwiększenie zatrudnienia wnioskodawcy, 
będące wynikiem realizacji operacji i utrzymanie  

miejsca/miejsc pracy w okresie jej trwałości.
Miejsce pracy oznacza zatrudnienie na pełen etat 

przeliczony średniorocznie. W myśl obowiązujących 
przepisów PROW 2014-2020.

brak nowych miejsc pracy 0 pkt

Wniosek.

1 miejsce pracy 3 pkt

2 i więcej miejsc pracy 5 pkt



Kryteria premiujące: 

8.

Zastosowanie 
rozwiązań 

proekologicznych 
w zakresie ochrony 

środowiska lub/i 
przeciwdziałania 

zmianom 
klimatycznym.

Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Mogą to 

być działania inwestycyjne, edukacyjne lub promujące zastosowanie rozwiązań 
proekologicznych.

Za działania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 
klimatu uznaje się planowane w ramach wniosku:

 inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii;

 instalacje wykorzystujące energię słońca (np. kolektory słoneczne, 

fotowoltaika), jednostki wykorzystujące energię geotermalną, pompy 

ciepła, małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, instalacje 

wykorzystujące biomasę, instalacje wykorzystujące biogaz.

 inwestycje remontowe i/lub modernizacyjne związane z poprawą 

utrzymania ciepła w budynku (np. termomodernizacja)

 budowa budynków niskoenergetycznych (tzw. pasywnych, zero 

energetycznych),

 w przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu 

elektrycznego.

 zakup technologii i maszyn wykorzystujących rozwiązania sprzyjające 

ochronie środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu –

zastosowanie tych rozwiązań musi być wyraźnie wskazane w ofercie 

cenowej i specyfikacji technicznej wraz ze wskazaniem mierzalnych 

efektów/pozytywnego wpływu zastosowania tych rozwiązań na klimat 

i/lub środowisko.

Inwestycje w edukację ekologiczną w zakresie działań sprzyjających ochronie 
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Wnioskodawca nie wskazał w opisie operacji i 
w budżecie rozwiązań w zakresie ochrony  

środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym tj.:

- wskazane rozwiązania nie wpisują się w listę 
działań uznawanych za sprzyjające ochronie 
środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu

lub planowane rozwiązania są niespójne z 
pozostałymi elementami wniosku

lub nie mają potwierdzenia w załączonych 
ofertach cenowych/specyfikacjach

0 pkt

Wniosek.

Wnioskodawca wskazał w opisie operacji i 
budżecie kosztów zakres zastosowanych 
rozwiązań proekologicznych w zakresie 

ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym i wskazał wyraźne 
pozytywne mierzalne efekty zastosowania 
tych rozwiązań. Planowane rozwiązania są 

spójne z pozostałymi elementami wniosku i 
mają potwierdzenie w załączonych ofertach 

cenowych/specyfikacjach technicznych.

2 pkt

Maksymalna liczba punktów - 37 pkt.



KRYTERIUM - Utworzenie nowych miejsc pracy.

Utrzymanie miejsc pracy.

Średnia arytmetyczna.

Średnią arytmetyczną stanu zatrudnienia oblicza się sumując liczbę pracowników (zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty z okresu kolejnych 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, np. jeśli wniosek składany jest
w listopadzie 2016 to zatrudnienie obejmuje okres od listopada 2015 r. do września 2016 r.
Uzyskaną sumę należy podzielić przez 12 (miesięcy). W przypadku osób zatrudnionych w
niepełnym wymiarze – zatrudnienie należy przeliczyć na pełne etaty. Zatrudnienie oraz przerwy
w opłacaniu składek ustala się na podstawie kodów wykorzystywanych w dokumentach
ubezpieczeniowych ZUS oraz dodatkowych wyjaśnień składanych przez podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy.



KRYTERIUM - Utworzenie nowych miejsc pracy.

Utrzymanie miejsc pracy.

Do stanu zatrudnienia nie należy wliczać pracowników przebywających na urlopie:

- bezpłatnym (kod świadczenia / przerwy 111);

- macierzyńskim (kod świadczenia / przerwy 311; kod tytułu ubezpieczenia 12 40);

- bezpłatnym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (np. urlop wychowawczy - kod świadczenia/ przerwy 121,122; kod 
tytułu ubezpieczenia 12 11);

- bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do pełnienia określonych funkcji z wyboru; 

- stażystów; 

- osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego; 

- osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, 
umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego);

- osób tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób współpracujących; - osób 
skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy wydanego przez dyrektora zakładu karnego (a nie umowy o 
pracę). 



Wkłady rzeczowe

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby 
przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 
drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.



ILOCZYN 

liczba przepracowanych godzin 112

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w 2014 r. 3 783,46

wskazana w instrukcji liczba 168

ILORAZ

3 783,46 / 168

22,52

112 x 22,52

2 522,31



ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

W przypadku, gdy wartość zadania przekracza 30 000 EUR należy przeprowadzić postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy PZP



Zasady konkurencyjności:

Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej
wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej
www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl.



Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca PROW 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.

Dziękuje za uwagę 


