
LGD „BRYNICA TO NIE GRANICA” 

Spotkanie informacyjne dotyczące 
stanu realizacji założeń LSR oraz 

możliwości pozyskiwania środków 
finansowych  

Październik 2018 r.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez  LGD „Brynica to nie granica” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU „LSR”  

 

Dokument, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez LGD w 
ramach PROW na lata 2014-2020. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków 
rozwoju obszaru objętego LSR.  

 



Stan realizacji LSR 
21.03.-11.04.2017 r. – 5 naborów w zakresach tematycznych: tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz 
inkubatorów produktu lokalnego; budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej i sportowo-
rekreacyjnych. 

• Łącznie 30 złożonych wniosków na kwotę: 5 839 789,00 zł (alokacja 4 576 273,00 zł) 

• 23 wnioski wybrane przez Radę  

• 17 podpisanych umów o przyznanie pomocy na kwotę 3 932 327,69 zł 

 20.02.-06.03.2018 r. - 4 nabory w zakresach tematycznych: wyrównanie szans edukacyjnych i 
zawodowych; rozwój infrastruktury cyfrowej; podniesienie wiedzy o ochronie środowiska. 

• Łącznie 4 złożone wnioski na kwotę: 309 950,00 zł (alokacja 356 690,00 zł) 

• 4 wnioski wybrane przez Radę  

• Trwa weryfikacja wniosków w Urzędzie Marszałkowskim 

19.06.-03.07.2018 r. - 2 nabory w zakresach tematycznych: poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni 
publicznej; imprezy kulturalno-rozrywkowe. 

• Łącznie 1 złożony wniosek na kwotę 54 400,00 zł (alokacja 341 500,00 zł)  

• 1 wniosek wybrany przez Radę 

• Trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim 
04.09.-18.09.2018 r. - 2 nabory w zakresach tematycznych: poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni 
publicznej; budowa i remonty obiektów kulturalnych oraz związanych z zachowaniem dziedzictwa 
lokalnego. 

• Łącznie złożono 5 wniosków na kwotę 1 003 970,00 zł(alokacja 736 151,24 zł) 

• 5 wniosków wybranych przez Radę  



ZGŁASZANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PROCEDURAMI 

 

Po podpisaniu umowy ramowej, tj. 10.05.2016 r. kilkakrotnie wprowadzano zmiany/uzupełnienia w 
procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR przede wszystkim w celu 
zapewnienia ich przejrzystości. Zmiany/uzupełnienia wynikały głównie ze zmian w przepisach prawa, lokalnych 
kryteriach wyboru oraz we wzorach dokumentów. 

W dniu 16.02.2018 r. w LGD odbył się warsztat refleksyjny, podczas którego pojawiły się sugestie zmian w 
lokalnych kryteriach wyboru. Zgodnie z sugestiami doprecyzowano kryterium dot. doświadczenia 
wnioskodawcy – zmiana odnosi się do doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych, co powinno zostać  potwierdzone np. umową o dofinansowanie projektu, 
sprawozdaniem z realizacji projektu. 

Kolejna wprowadzona zmiana dotyczy innowacyjności projektu – dodano punktację za projekt posiadający 
charakter innowacyjny w skali jednej gminy, leżącej w obszarze LSR. 

Następna zmiana dot. poziomu zaangażowania społeczności lokalnej – zmieniono brzmienie kryterium – 
preferuje projekty, które zapewniają budowanie partnerstw przez podmioty/organizacje działające na rzecz 
społeczności lokalnej, które musi być potwierdzone umową/listem intencyjnym/porozumieniem współpracy, 
dołączonym do wniosku o przyznanie pomocy i musi obejmować minimum okres jej realizacji lub okres 
trwałości. 

 

 



Budżet LSR 
 
 

Poddziałanie 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
RPO 

Fundusz wiodący 
Razem 

EFSI EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 

 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013) 

8 083 380,25 

1 000 000 

(w przypadku otrzymania 

wsparcia z RPO) 

6 000 000 

(w przypadku otrzymania 

wsparcia z RPO) 

  

8 083 380,25 

(15 083 380,25  

w przypadku 

otrzymania wsparcia  

z RPO) 

 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013) 

  

  

159 225,60       159 225,60 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1  

lit. d rozporządzenia nr 

1303/2013) 

  

0 0 0 1 628 714,39 1 628 714,39 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
0 0 0 212 500 212 500 

Razem 8 245 047,85 

1 000 000 

(w przypadku otrzymania 

wsparcia  

z RPO) 

6 000 000 

(w przypadku otrzymania 

wsparcia  

z RPO) 

1 841 214,39 

10 086 262,24 

(17 086 262,24  

w przypadku 

otrzymania wsparcia  

z RPO) 



 
 
 

Wykorzystanie środków finansowych na wsparcie 
funkcjonowania LGD 

  

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

  

Zadania realizowane w 

ramach poddziałania 19.4 

  

Limit środków  

ogółem 

2016 r. 2017 r. 1 styczeń – 30 czerwiec 2018 r.

  

  

Wykorzystanie 

limitu % 

od 2016 r. do 30 

czerwca 2018 r. 

  

Środki pozostałe do 

wykorzystania od 

01.07.2018 r. do 

31.12.2023 r. 

  

Wykorzystane środki w zł Wykorzystane środki w zł Wykorzystane środki w zł 

ogółem podział na koszty 

bieżące  

i aktywizację 

ogółem podział na koszty 

bieżące  

i aktywizację 

ogółem podział na koszty 

bieżące  

i aktywizację 

Koszty bieżące:  

wynagrodzenia 

pracowników, diety Rady, 

koszty utrzymania biura, 

zakup materiałów biurowych, 

delegacje, opłaty stałe, usługi 

księgowe, inne opłaty, 

antywirusy, szkolenia zespołu 

biorącego udział we 

wdrażaniu LSR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1 841 214,39 zł 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

201 691,72 zł 

  

  

  

  

  

 

 

181 844,74 zł 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

286 523,05 zł 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

265 577,22 zł 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

137 411,97 zł 

  

  

  

  

  

 

 

129 645,55 zł 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

34 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1 215 587,65 zł 
Aktywizacja: 

prowadzenie strony 

internetowej LGD, materiały 

informacyjne  

i promocyjne, spotkania 

informacyjno-konsultacyjne, 

artykuły w prasie lokalnej, 

Biuletyn LGD, wydarzenia 

promocyjne, działania 

animacyjno-doradcze 

  

  

  

  

 

 

19 846,98 zł 

  

  

  

  

 

 

20 945,83 zł 

  

  

  

  

 

 

7 766,42 zł 



CELE LSR 

• Cel ogólny I.  Poprawa jakości infrastruktury technicznej, 
transportowej, społecznej i publicznej 

• Cel ogólny II.  Wsparcie inkluzji społecznej i rozwoju gospodarczego 

• Cel ogólny III. Wzmocnienie kapitału społecznego w kształtowaniu                
i rozwoju obszaru LGD 

• Cel ogólny IV. Upowszechnienie wiedzy o obszarze LGD 



 

              Harmonogram planowanych naborów wniosków  

 
2016

II półrocze I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze

2 538 687,69 Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej i sportowo-rekreacyjnych

1 393 640,00 Tworzenie i rozwój  przedsiębiorstw oraz inkubatorów produktu lokalnego

104 000,00 Rozwój infrastruktury cyfrowej

231 690,00 Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych

72 500,00 Imprezy kulturalno-rozrywkowe

269 000,00 Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej

467 151,24

1 248 050,25

283 161,07

21 000,00

530 000,00

20 000,00

21 000,00

Promocja lokalnych producentów i produktów oraz walorów przyrodniczych i kulturalnych 390 000,00

Wsparcie inicjatyw integracyjnych 300 000,00

Upowszechnienie wiedzy o historii i obszarze LGD  oraz imprezy kulturalno- rozrywkowe 172 500,00

Wsparcie innowacji technologicznych w zakresie rozwoju energetyki 21 000,00

Zacieśnianie współpracy szkół z przedsiębiorcami

Podniesienie wiedzy o ochronie środowiska

Podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych

Imprezy kulturalno-rozrywkowe

Budowa i remonty obiektów kulturalnych oraz 

związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz inkubatorów 

produktu lokalnego

Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej i 

sportowo-rekreacyjnych

2017 2018 2019 2020



 

 TWORZENIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INKUBATORÓW 
PRODUKTU LOKALNEGO 

Przedsięwzięcie 2.2.1 642 995,00 zł 

Przedsięwzięcie 2.2.2 261 224,25 zł 

Przedsięwzięcie 2.2.3 343 831,00 zł 

 BUDOWA I REMONTY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ               
I SPORTOWO-REKREACYJNYCH 283 161,07 zł 

 IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE 39 100,00 zł (21 000,00 zł) 

 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY CYFROWEJ 56 550,00 zł (104 000,00 zł) 

 

NABORY 
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018   



 
 
 

 CELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CO1 Poprawa jakości infrastruktury technicznej,  
transportowej, społecznej i publicznej,  

CEL OGÓLNY 1  

• CS 1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury o 
charakterze społecznym i publicznym oraz inwestycje w 

sferze dziedzictwa lokalnego 

• CS 1.2 Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w obszarze 
usług cyfrowych a w konsekwencji przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu 

CEL SZCZEGÓŁOWY 
1.1 

1.2 

• 1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje 
publiczne 

• 1.2.1. Działania wspierające rozwój infrastruktury i usług 
cyfrowych 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

1.1.1 

1.2.1 



 
 
 

 CELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CO2 Wsparcie inkluzji społecznej i rozwoju gospodarczego  CEL OGÓLNY 2  

• CS 2.2  Wzmocnienie gospodarki lokalnej i lokalnej produkcji 
towarów i usług poprzez stworzenie możliwości rozwoju 

szeroko rozumianej działalności gospodarczej 

CEL SZCZEGÓŁOWY 
2.2.  

• 2.2.1. Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze 
usługowym, w tym kreowanie współpracy 

• 2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w 
tym kreowanie współpracy 

• 2.2.3 Tworzenie lub rozwój inkubatorów produktu lokalnego 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

2.2.1. 

2.2.2 

2.2.3  



 
 
 

 CELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CO3 Wzmocnienie kapitału społecznego w kształtowaniu i 
rozwoju obszaru LGD 

CEL OGÓLNY 3  

• CS 3.1 Rozwój działań w zakresie tworzenia lokalnych 
produktów turystycznych, kulturalnych, sportowych i 

rozrywkowych 

• CS 3.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji 
społeczności 

CEL SZCZEGÓŁOWY 
3.1  

3.2 

• 3.1.2. Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych 
obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z 

działaniami promocyjnymi 

• 3.2.1 Działania inicjujące i wspierające powstawanie 
lokalnych wspólnot i grup 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

3.1.2. 

3.2.1 



 
 
 

 CELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CO4 Upowszechnienie wiedzy o obszarze LGD CEL OGÓLNY 4  

• CS 4.1 Podniesienie wiedzy na temat historii, kultury, 
przyrody, kulinariów, ochrony środowiska, zmian 

klimatycznych, ekologii a także innowacji gmin wchodzących 
w skład LGD 

CEL SZCZEGÓŁOWY 
4.1 

• 4.1.1 Organizacja i wspieranie wydarzeń kulturalno-
rozrywkowych (festiwale, koncerty, festyny, rajdy, warsztaty) 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

4.1.1 



 
FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

FORMA WSPARCIA  

• REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 

KWOTA POMOCY – ZGODNIE Z LSR 

• DO 300 000 ZŁ 

MINIMALNA WARTOSĆ OPERACJI 

• 50 000 ZŁ 



INTENSYWNOŚĆ POMOCY 

 

 

 

 

 

Do 63,63% k.kwalifikowanych  

• jednostki sektora finansów publicznych 

Do 70%  

• podmioty wykonujące działalność  
gospodarczą  
Do 100% 

• pozostałe podmioty 



Warunki konieczne dla wnioskodawcy i operacji: 

Wnioskodawca Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli 
siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze 
wiejskim objętym LSR 

Wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów 
o podobnym charakterze lub posiada zasoby albo wykonuje 
działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, 
którą zamierza realizować, 

 

Posiada numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 

Min. kółka rolnicze, JST z 
wyłączeniem województw, 

ich związki bądź ich 
jednostki organizacyjne 

organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie ,kościoły, 
związki wyznaniowe  

i inne 

Wnioski  składa się we 
właściwym terytorialnie 

biurze powiatowym ARiMR  
(Nakło, Będzin, Lubliniec) 



Operacja : koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych  

 

zostanie zrealizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, wykonanie zakresu rzeczowego w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych 
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. 

realizowana na terenie jednej z 7 gmin LGD „Brynica to nie granica” 

realizowana na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  lub podmiot 
posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele określone we wniosku  co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres  
trwałości projektu – 5 LAT 

 

minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł  

 

zgodna z LSR (zakłada realizację celów ogólnych  i szczegółowych LSR zgodnych z celami projektu oraz są zgodne z PROW), oraz realizuje 
wskaźniki wskazane w LSR.  

 

służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej,  

aby uzyskać dofinansowanie musi uzyskać  w wyniku oceny  Rady minimum  punktów wg  kryteriów wyznaczonych dla poszczególnych celów 
ogólnych 

Warunki konieczne dla wnioskodawcy i operacji 

Nie dotyczy  jednostek sektora finansów publicznych lub organizacji pozarządowych  w zakresie w jakim nie jest to 
sprzeczne z art. 59. ust. 8 Rozporządzenia 1305/2013. 

  



Kwalifikowalność kosztów 
 koszty ogólne o których mowa w art. 45 ust. 2 lit c rozporządzenia nr 1305/2013: 

 

 

 

 zakup robót budowlanych i usług; 

 zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów,  
licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

 najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

 zakup nowych maszyn, wyposażenia, a w przypadku operacji zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub 
wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

 zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 
łącznie z kierowcą, 

 zakup nowych rzeczy innych niż wymienione wyżej,  

 podatki od towarów i usług (VAT)  

Ogólne, związane z wydatkami w zakresie: kosztów budowy, nabycia lub modernizacji 
nieruchomości; kosztów zakupu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku 
takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego w tym studia wykonalności. 



LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA CELU 1 

• Kryterium 1 – Doświadczenie wnioskodawcy: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 2 - Innowacyjność projektu: 0-5 pkt.,  

• Kryterium 3 – Wysokość wnioskowanej pomocy: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 4 - Miejsce realizacji projektu: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 5 - Projekt związany z poprawą jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich: 0-5 pkt.,  

• Kryterium 6 - Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w sektorze usług: 0-3 pkt., 

• Kryterium 7 - Konsultacja wniosku o dofinansowanie operacji z biurem LGD: 0-2 pkt.,  

• Kryterium 8 - Okres realizacji operacji do jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie: 0-4 pkt. 

 



Lokalne kryteria wyboru dla celu 1 - punktacja 

CEL OGÓLNY 1  
MIN 

14 pkt.  

MAX 

28 pkt.  



LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA CELU 3 

• Kryterium 1 – Doświadczenie Wnioskodawcy: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 2 - Innowacyjność projektu: 0-5 pkt.,  

• Kryterium 3  - Miejsce realizacji projektu: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 4 - Poziom zaangażowania społeczności lokalnej:  0-5 pkt.,  

• Kryterium 5 - Zasięg oddziaływania projektu: 1-2 pkt.,  

• Kryterium 6 - Projekt skierowany do grup defaworyzowanych: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 7 - Konsultacja wniosku o dofinansowanie operacji z biurem LGD: 0-2 pkt.; 

• Kryterium 8 - Okres realizacji operacji do jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie: 0-4 
pkt.  

 



Lokalne kryteria wyboru dla celu 3 - punktacja 

CEL OGÓLNY 3  
MIN 

14 pkt.  

MAX 

28 pkt.  



LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA CELU 4 

• Kryterium 1 – Doświadczenie Wnioskodawcy: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 2 - Innowacyjność projektu: 0-5 pkt.,  

• Kryterium 3  - Projekty związane z turystyką: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 4 - Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w sektorze usług: 0-3 pkt. 

• Kryterium 4 - Poziom zaangażowania społeczności lokalnej:  0-5 pkt.,  

• Kryterium 5 - Zasięg oddziaływania projektu: 1-2 pkt.,  

• Kryterium 6 - Projekt skierowany do grup defaworyzowanych: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 7 - Konsultacja wniosku o dofinansowanie operacji z biurem LGD: 0-2 pkt.; 

• Kryterium 8 - Okres realizacji operacji do jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie: 0-4 pkt.  

 



Lokalne kryteria wyboru dla celu 4 - punktacja 

CEL OGÓLNY 4 
MIN 

14 pkt.  

MAX 

28 pkt.  



PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 



 
WYSOKOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA 

FORMA WSPARCIA  

• PREMIA – CZĘŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYPŁACANA „Z GÓRY” 

KWOTA POMOCY – ZGODNIE Z LSR 

• OD 50 000 ZŁ DO 100 000 ZŁ 

WYPŁATA POMOCY 

I TRANSZA 80% WNIOSKOWANEJ KWOTY WSPARCIA 

II TRANSZA 20% WNIOSKOWANEJ KWOTY WSPARCIA 

WYSOKOŚC DOFINANSOWANIA 

• 100% 



BENEFICJENCI 

Osoba fizyczna jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 

jest pełnoletnia, 

ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (zamieszkanie jest równoznaczne 
z zameldowaniem); 

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 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie wykonywał działalności gospodarczej do 
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w szczególności: 

 

- nie był wpisany do CEiDG; 

- nie została mu  dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie; 



Warunki przyznania 
pomocy: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 
r. Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,  

 

Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń 
rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 
wykonywania działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata do dnia wypłaty 
płatności końcowej,  albo 

 

Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymanie 
miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

Racjonalny Biznesplan 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% kwoty, jaką można przyznać na tę operację 



 

Operacja 
 

Realizowana na terenie jednej z 7 gmin LGD „Brynica to nie granica”  

Zgodna z LSR (zakłada realizację celów ogólnych  i szczegółowych LSR zgodnych z celami projektu oraz są zgodne z 
PROW), oraz realizuje wskaźniki wskazane w LSR.  

 

Realizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony najpóźniej 
w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie; 

Aby uzyskać dofinansowanie musi osiągnąć  w wyniku oceny  Rady minimum  punktów wg  kryteriów 
wyznaczonych dla poszczególnych celów ogólnych 

Osiągnie zakładany w biznesplanie co najmniej 30 % ilościowy lub wartościowy poziom sprzedaży produktów lub 
usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej; 



 

 
Wyłączenia ze 
wsparcia 

 

Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji jest sklasyfikowana w 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; 

 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, naczep oraz motocykli; 

10. transport lotniczy i kolejowy; 

11. gospodarka magazynowa. 



 

 

 

 

 

Kwalifikowalność 
kosztów 

koszty ogólne o których mowa w art. 45 ust. 2 lit c rozporządzenia nr 1305/2013 

zakup robót budowlanych i usług, 

zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów,  
licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 
mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 

zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 

zakup nowych rzeczy innych niż wymienione w 2 powyżej opisanych, w tym materiałów, 

podatek od towarów i usług (VAT)  



LOKALNE KRYTERIA WYBORU DOT. PODEJMOWANIA  
DZIAŁALNOŚCI GOSP. 

• Kryterium 1 – Kwalifikacje i zasoby Wnioskodawcy: 0-2 pkt.,  

• Kryterium 2 - Innowacyjność projektu: 0-5 pkt.,  

• Kryterium 3 – Projekty związane z turystyką: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 4 - Miejsce realizacji projektu: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 5 - Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w sektorze usług: 0-3 pkt. 

• Kryterium 6 - Zasięg oddziaływania projektu: 1-2 pkt., 

• Kryterium 7 - Projekt skierowany do grup defaworyzowanych:  0-4 pkt.,  

• Kryterium 8 - Konsultacja wniosku o dofinansowanie operacji z biurem LGD: 0-2 pkt.  

• Kryterium 9 - Okres realizacji operacji do jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie: 0-4 pkt. 

 



Lokalne kryteria wyboru dla celu 2 
(podejmowanie działalności gosp.) - punktacja 

 

 

Podejmowanie 
działalności  

MIN 

15 pkt.  

MAX 

29 pkt.  



• ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 



WYSOKOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA 

FORMA WSPARCIA  

• REFUNDACJA  KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 

MAX.KWOTA WSPARCIA 

• DO 300 000 ZŁ 

MINIMALNA  WARTOŚC OPERACJI 

50 000 zł 

WYSOKOŚC DOFINANSOWANIA 

Do 70% (przedsiębiorcy + organizacje pozarządowe  wykonujące działalność gosp. 
jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie: rozwijania działalności oraz 

tworzenia lub rozwoju inkubatorów produktu lokalnego).  



BENEFICJENCI  
wykonujący działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana jeśli podmiot ten prowadzi mikro lub małe przedsiębiorstwo.  

  

Osobą fizyczną, jeżeli: 
 

 

• jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 

• jest pełnoletnia, 

• miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza, wpisana do CEIDG 
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 
 

 
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 
siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.  

Osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR 

Np.: Spółka 
jawna, 

komandytowa, 
partnerska,  



Mikro przedsiębiorstwo 

• Do 10 pracowników 

• Roczny  obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro  

Małe przedsiębiorstwo 

• Do 50 pracowników 

• Roczny  obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro  

 

http://kwalifikator.een
.org.pl 



 

 

 

Warunki przyznania 
pomocy 

 

wykonywanie działalności gospodarczej (do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców) w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy łącznie przez  co 
najmniej 365 dni oraz nadal.  

Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem 
realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o 
pracę;  

WYJĄTEK gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty 
pomocy o której przyznanie podmiot ten ubiega się na realizację danej operacji nie przekracza 25 000 zł. 

 

utrzymania miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia w którym 
upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej , 

 

prowadzenie działalności oraz zapewnienie trwałości operacji do dnia w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej,  

 

brak dofinansowania na podejmowanie działalności w ramach PROW 2014-2020 albo upłynięcie co najmniej 2 lat 
od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy.  



 

 
Warunki c.d 

 

Posiadanie numeru identyfikacyjnego, nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

 

Koszty kwalifikowane 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 kwalifikowanych operacji oraz złożenie 
wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia 
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r. 

 

Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, 

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 
zapewnienia trwałości operacji, 



 

 
Warunki c.d  

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych, 

Podmiot  wykaże, że : 

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

-posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, lub 

-posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub 

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, która 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 



 

 

 

 

OPERACJA 

 

Zgodna z LSR (zakłada realizację celów ogólnych  i szczegółowych LSR zgodnych z celami projektu oraz są zgodne z 
PROW), oraz realizuje wskaźniki wskazane w LSR.,  

 

Realizowana na terenie jednej z 7 gmin LGD „Brynica to nie granica”,  

 

Zrealizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony najpóźniej w okresie 2 
lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie,  

 

aby uzyskać dofinansowanie musi osiągnąć  w wyniku oceny  Rady minimum  punktów wg  kryteriów wyznaczonych dla 
poszczególnych celów ogólnych,  

Osiągnie zakładany w biznesplanie co najmniej 30 % ilościowy lub wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług 
do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.  



 

 

 

Koszty 
kwalifikowalne 

 

koszty ogólne o których mowa w art. 45 ust. 2 lit c rozporządzenia nr 1305/2013 

w wysokości nieprzekraczającej  10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych  operacji, 

zakup robót budowlanych i usług,  

zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów,  
licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

zakup nowych maszyn, wyposażenia, a w przypadku operacji  z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego  
również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej 
niż 8 osób łącznie z kierowcą, w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, 
pomniejszonych o koszty ogólne,  

zakup nowych innych rzeczy w tym materiałów, 

podatki od towarów i usług (VAT),   

wynagrodzenia i inne świadczenia o których mowa w KP związanych z pracą pracowników – tylko dla operacji w zakresie 
tworzenia lub rozwoju inkubatorów oraz wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalności gosp,   

wkład rzeczowy  w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości.  



LOKALNE KRYTERIA WYBORU DOT. ROZWIJANIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP.  

• Kryterium 1 – Doświadczenie Wnioskodawcy: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 2 - Innowacyjność projektu: 0-5 pkt.,  

• Kryterium 3 – Projekty związane z turystyką: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 4 - Miejsce realizacji projektu: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 5 - Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w sektorze usług: 0-3 pkt. 

• Kryterium 6 - Zdolność wnioskodawcy do zapewnienia finansowania projektu: 0-3 pkt., 

• Kryterium 7 - Poziom zaangażowania społeczności lokalnej:  0-5 pkt.,  

• Kryterium 8 - Zasięg oddziaływania projektu: 1-2 pkt.,  

• Kryterium 9 - Projekt skierowany do grup defaworyzowanych: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 10 - Konsultacja wniosku o dofinansowanie operacji z biurem LGD: 0-2 pkt.; 

• Kryterium 11 - Okres realizacji operacji do jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie: 0-4 pkt.  

         



Lokalne kryteria wyboru dla celu 2 (rozwijanie działalności 
gosp.) - punktacja 

CEL OGÓLNY 
2 (rozwijanie 
działalności 

gosp.) 

MIN 

19 pkt.  

MAX 

38 pkt.  



DEFINICJA GRUP DEFAWORYZOWANYCH - LSR 

• Bezrobotni, młodzież ( osoby do 25rż.), osoby starsze (osoby powyżej 50rż.) a także 

niepełnosprawni)   



DEFINICJA INNOWACYJNOŚCI - LSR 

• Działanie oryginalne w skali lokalnej – tj.: wykorzystujące nie praktykowane dotąd lokalnie 

rozwiązania technologiczne czy zastosowane materiały, planowane innowacyjne, dotąd nie 

wdrażane lokalnie procesy społeczne, rozwiązania organizacyjne, innowacyjne metody 

rozwiązania problemów, rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby i lokalny potencjał. 



PREFINANSOWANIE OPERACJI 

 

• 36,37 %-na etapie WOPP  WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE 

lub  

• Do 50%-po podpisaniu umowy-tylko na działania infrastrukturalne 
ZALICZKA  

 

 
NIE DOTYCZY 
JEDNOSTEK 

SEKTORA  
FINANSÓW 

PUBLICZNYCH 
 
 



TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 

LOKALNEGO I PRODUKTÓW LOKALNYCH 



INKUBATOR – CO TO TAKIEGO? 

 
Przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE_ nr 178/2002 PE i Rady z dnia 28 stycznia 

2002. (…), w których wykonywana jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności 

wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.  

 

 

Mogą być komercyjne i niekomercyjne – w przypadku inkubatorów ogólnodostępnych i niekomercyjnych – biznesplan nie 

zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów     

Pomoc na operację w  zakresie: podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej sklasyfikowanej w PKD jako 

produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów nie została dotychczas przyznana  

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: wynagrodzenia oraz inne świadczenia o których mowa w KP, związanych z pracą 

pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku 

z zatrudnieniem tych pracowników .  

 



INKUBATOR PRODUKTU LOKALNEGO 

FORMA WSPARCIA  

• REFUNDACJA  KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 

WARTOŚC DOFINANSOWANIA 

• DO 500 000 ZŁ 

MINIMALNA  WARTOŚC OPERACJI 

 50 000 zł 

WYSOKOŚC DOFINANSOWANIA 

• do 70% (podmioty wykonujące działalność  gosp.), do 63,63% (JSFP) 
 



LOKALNE KRYTERIA WYBORU DOT. TWORZENIA LUB ROZWOJU 
INKUBATORÓW  

• Kryterium 1 – Doświadczenie Wnioskodawcy: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 2 - Innowacyjność projektu: 0-5 pkt.,  

• Kryterium 3 - Miejsce realizacji projektu: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 4 - Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w sektorze usług: 0-3 pkt. 

• Kryterium 5 - Zdolność wnioskodawcy do zapewnienia finansowania projektu: 0-3 pkt., 

• Kryterium 6- Poziom zaangażowania społeczności lokalnej:  0-5 pkt.,  

• Kryterium 7 - Zasięg oddziaływania projektu: 1-2 pkt.,  

• Kryterium 8 - Projekt skierowany do grup defaworyzowanych: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 9 - Konsultacja wniosku o dofinansowanie operacji z biurem LGD: 0-2 pkt.; 

• Kryterium 10 - Okres realizacji operacji do jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie: 0-4 pkt.  

 



Lokalne kryteria wyboru dla celu 2 (inkubatory) 
- punktacja 

Cel ogólny 2 
inkubatory 

MIN 

17 pkt.  

MAX 

34 pkt.  



PODNIESIENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  
I KULTUROWYCH 

Nabór I półrocze 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELE 

  

• CO2 Wsparcie inkluzji społecznej i rozwoju 
gospodarczego 

 
CEL OGÓLNY 2  

 

• 2.1 Podniesienie kompetencji społecznych 

• i zawodowych osób z obszaru LGD (kluby, domy 
pracy twórczej, kursy, szkolenia, warsztaty, aktywna 
integracja, wdrażanie instrumentów wspierających 
rozwój osobisty, planowanie rozwoju zawodowego, 

rozwój usług społecznych itp.) 
 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1  

 

 

• 2.1.1 Realizacja działań o charakterze szkoleniowo-
edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym oraz 

rozrywkowym rozwijających kompetencje 
społeczne i kulturowe mieszkańców obszaru LGD   

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1.1. 



 

Budżet CEL 2 
 
 

 

530 000,00 zł 

 

2.1.1 Realizacja działań o charakterze 
szkoleniowo-edukacyjnym, 

kulturalnym, wychowawczym oraz 
rozrywkowym rozwijających 

kompetencje społeczne i kulturowe 
mieszkańców obszaru LGD  

 

 

Wskaźnik produktu:  

- liczba szkoleń, 

- liczba inicjatyw o charakterze 
kulturalnym, wychowawczym oraz 

rozrywkowym 

 

21 000,00 zł 



INTENSYWNOŚĆ POMOCY 

 

 

 

 

 

Do 63,63% k.kwalifikowanych  

• jednostki sektora finansów publicznych 

Do 70%  

• podmioty wykonujące działalność  
gospodarczą  
Do 100% 

• pozostałe podmioty 



LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA CELU 2 

• Kryterium 1 – Doświadczenie Wnioskodawcy: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 2 - Innowacyjność projektu: 0-5 pkt.,  

• Kryterium 3 – Projekty związane z turystyką: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 4 - Miejsce realizacji projektu: 0-3 pkt.,  

• Kryterium 5 - Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w sektorze usług: 0-3 pkt. 

• Kryterium 6 - Zdolność wnioskodawcy do zapewnienia finansowania projektu: 0-3 pkt., 

• Kryterium 7 - Poziom zaangażowania społeczności lokalnej:  0-5 pkt.,  

• Kryterium 8 - Zasięg oddziaływania projektu: 1-2 pkt.,  

• Kryterium 9 - Projekt skierowany do grup defaworyzowanych: 0-4 pkt.,  

• Kryterium 10 - Konsultacja wniosku o dofinansowanie operacji z biurem LGD: 0-2 pkt.; 

• Kryterium 11 - Okres realizacji operacji do jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie: 0-4 pkt.  

         



Lokalne kryteria wyboru dla celu 2 - punktacja 

CEL OGÓLNY 
2 

MIN 

19 pkt.  

MAX 

38 pkt.  



Projekt współpracy  
„Stwórzmy Razem Markę Lokalną” (SRML) 

 Od lutego do września 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” razem z partnerem Stowarzyszeniem 
Lokalną Grupą Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizowały projekt współpracy pn. „Stwórzmy Razem Markę 
Lokalną” 

 Celem projektu było wypromowanie produktów lokalnych pochodzących z obszarów partnerskich LGD 

 Do konkursu zgłoszono 67 produktów/usług. Komisja konkursowa wyłoniła 29 laureatów konkursu „Pomysł na produkt 
lokalny”, w tym 6 zwycięzców, w trzech kategoriach: produkt spożywczy, dziedzictwo kulturowe i sztuka/ rękodzieło/ 
rzemiosło. 

 Laureaci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kreowania i promocji produktu lokalnego w Ustroniu oraz w wyjeździe 
studyjnym w Sandomierzu w celu poznania „dobrych praktyk”. 

 Dla laureatów konkursu zorganizowano Galę finałową, podczas której zostały wręczone certyfikaty MARKI LOKALNEJ oraz 
niespodzianki. 

 Wykonano profesjonalną sesję zdjęciową produktową, nakręcono film promujący projekt oraz zakupiono gadżety 
promocyjne. 

 Opracowano i wydano Folder produktów i usług lokalnych oraz Mapę szlaku produktów i usług lokalnych. 

 Laureaci i uczestnicy konkursu brali udział w wydarzeniach kulturalnych na obszarze partnerskich LGD. Łącznie odbyły się 
4 imprezy pn. „Festiwal Produktów Lokalnych”: 3 na terenie Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i 1 na 
terenie LGD „Brynica to nie granica”. 

 Powstała zakładka na stronie www partnerskich LGD, zawierająca opis i przebieg projektu a także katalog produktów 
lokalnych wszystkich partnerów  

 



GRANTY 



GRANTY – CO TO TAKIEGO? 

 

 Projekt grantowy – jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym 

podmiotom wybranym przez LGD, zwanym Grantobiorcami, grantów na realizację zadań 

służących osiągnięciu celu tej operacji.   

 

 

 Zadanie – wyodrębniony zakres operacji (projektu grantowego), realizowany przez 

pojedynczego Grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.  



KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC 

Podmioty będące: 

 Osobą fizyczną, jeżeli: 

• Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia, ma miejsce 
zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – nie wykonuje działalności 
gospodarczej, 

 Osoba prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej 
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

 Jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się 
na obszarze wiejskim objętym LSR. 

W przypadku grantów podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej.  



FORMA POMOCY 

 

 W przypadku projektu grantowego pomoc na formę refundacji całości k. kwalifikowalnych 

– 100% k. kwalifikowalnych. Wartość jednego projektu to max. 300 000,00 zł 

 

 

 Zadanie w ramach projektu grantowego: od 5 000,00 zł do 100 000,00 zł 



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 

LGD „Brynica to nie granica” 

w dniach od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7.00-15.00 

w biurze LGD w Pyrzowicach, ul. Centralna 5 

lub pod numerem tel. 32 380 23 28 

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

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!  


