
SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU NR 

1/2020 „WSPOMÓŻKA OBSTOJAŁYCH INTERESÓW, CZYLI 

ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE LSR” 

W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

„DEKEL DO BOROWIACKIEJ GRAPY” NA LATA 2016-2023

TUCHOLA, 11 LUTEGO 2020 R. 



Konkurs nr 1/2020

w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej –

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

• LIMIT ŚRODKÓW: 570 994,00 ZŁ

• WSKAŹNIKI : "LICZBA OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA ROZWOJU ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA” 2 SZTUKI

• Termin naboru wniosków: 28 luty 2020r.



Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz 

wynikające z zapisów Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na 

lata 2016-2023





Limity i ograniczenia (PROW i LSR)

1.Limit pomocy na beneficjentów:

➢maksymalnie 300 000 zł w okresie realizacji Programu

2.Limity pomocy na operację:

➢285 497,00* zł
➢minimalna wartość całkowita: 50 000 zł

3.Forma wsparcia:

➢refundacja do 70 % kosztów kwalifikowalnych

* Limit wynikający z warunków wyboru operacji w ramach konkursu 1/2020



• 1.Wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 285 497,00 zł 

Limit środków na konkurs to 570 994,00 zł; 

do zrealizowania pozostał wskaźnik „liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa” – 2 szt.

• 2. Z kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w §17. ust. 1. rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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(Dz.U…..) wyłącza się roboty budowlane.

Warunki wyboru operacji
określone przez Partnerstwo „Lokalna Grupa działania Bory Tucholskie”

Limity i ograniczenia 



Wyłączenia
Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji jest 

sklasyfikowana jako:

1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

Sekcja A – Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo  i Rybactwo, w dziale 01– Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, 

łowiectwo, włączając działalność usługową w grupie 01.6 –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, pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych;

8. Produkcja metali;

9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10. Transport lotniczy i kolejowy;

11. Gospodarka magazynowa.



Wnioskodawcy
I.O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą  fizyczną,  jeżeli:

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) Jest pełnoletnia,

c) Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, w pisanym do Centralnej

Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej

warunki określone w ust.1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

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

II. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, pomoc

jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.



III. Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

➢podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o

przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do

której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal

wykonuje tę działalność;

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie

spółki cywilnej, warunki określone w ust.1 pkt 1, 3 i 4 ROZPORZĄDZENIA powinny być spełnione przez

wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa powyżej, jest spełniony, jeżeli każdy ze

wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym

imieniu przez okres wskazany w ust.1 pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność.

➢operacja zakłada:

•utworzenie co najmniej jednego 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 lub spółdzielczej umowy o pracę,

•utrzymanie 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.

Wnioskodawcy



Koszty realizowanych operacji

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się w szczególności koszty:

ogólne honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym 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

zakupu nowych maszyn lub wyposażenia

zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą

podatku od towarów i usług (zgodnie z art 69 ust 3 lit c rozporządzenia nr 1303/2013)

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne





Warunki uzyskania wsparcia
Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny

(w oddziale ARiMR) jeżeli

koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych

operacja będzie realizowana w nie więcej niż 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;

inwestycje 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

* jednak LGD musi zrealizować wskaźniki do końca 2021 r.)



Warunki uzyskania wsparcia

operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem

minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys złotych

podmiot ten wykaże, że

• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza

realizować, lub

• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

• posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą 

fizyczną, lub

• 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

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki 

cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.



Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia wynikające z zapisów LSR i 

procedur:

1.Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze rozwój

przedsiębiorczości

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze refundacja

4. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW

5. Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach oceny wg lokalnych

kryteriów wyboru



Zobowiązania Beneficjentów 

wynikające 

z Umowy o przyznanie pomocy, 

w tym obowiązek stosowania zasady 

konkurencyjności



Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
poniesienia kosztów kwalifikowalnych od dnia w którym została zawarta umowa, a w przypadku

kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji

której wartość, bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności przekracza 1 tys. złotych w formie

rozliczenia bezgotówkowego

prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu

rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg

rachunkowych

niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami

przyznania pomocy

realizowania operacji zgodnie z Biznesplanem

utworzenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, w przeliczeniu na

pełne etaty średnioroczne, zadeklarowanej liczby miejsc pracy w odniesieniu do momentu

bazowego

przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, do dnia w którym upłynie 5 lat

od dnia wypłaty płatności końcowej



Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:

w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 3 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję płatności

końcowej

• nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych,

przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które

została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i

celami operacji

• utrzymania co najmniej ..miejsc( a) pracy w łącznym wymiarze wynoszącym …etatów (zwrot 100 %)

• zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art 71 rozporządzenia nr 1303/2013

• prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, której służyła realizacja operacji, lub której

prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy, bez zmiany sposobu lub miejsca jej prowadzenia i z

wykorzystaniem zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji



Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:

• Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego

o których mowa w art 66 ust 1 lit C pkt i rozporządzenia nr 1305 2013 dla wszystkich transakcji

związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych

• Spełniania, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową :

a) warunków określonych w § 3 rozporządzenia w zakresie odpowiednim do formy prawnej, a w przypadku

spółki cywilnej, przez wszystkich wspólników tej spółki,

b) prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

rozporządzenia nr 651 2014 w przypadku gdy beneficjent wykonuje działalność gospodarczą, do której

stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców

• Ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania,

uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów,

rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową Beneficjent

zobowiązany jest do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z przepisami

a) o zamówieniach publicznych w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

b) ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art

43 a ust 6 ustawy w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie



Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:

zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową z zachowaniem terminów wskazanych w

§ 10 ust 1 pkt 4 Umowy

osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w § 3 ust 3 nie później niż

do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w trakcie realizacji

operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy

W przypadku zmiany umowy

złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem

zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest

zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami,

w oparciu o które dokonano wyboru operacji własnej LGD



KONKURENCYJNY WYBÓR 
WYKONAWCÓW ZADAŃ 
UJĘTYCH W ZESTAWIENIU
RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI



PODSTAWA PRAWNA:

O  Ustawa 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 z poźn zm dz u 2015 poz 349 

o Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru 

wykonawców zadań ujętych w zestawieniu Rzeczowo finansowym operacji oraz warunków 

dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy ..(dz u 2018 poz 396













NAJISTOTNIEJSZE ELEMENTY PROCEDURY 
WYBORU I OCENY OPERACJI 
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 
NA LATA 2016 - 2023































Osoba defaworyzowana musi mieć miejsce 

zamieszkania na terenie powiatu tucholskiego.































Zapraszamy na bezpłatne doradztwo do Biuro Partnerstwa LGD Bory Tucholskie

Tuchola, ul. Murowa 8

tel. 52 336 12 13, partnerstwo@borytucholskie.pl

mailto:partnerstwo@borytucholskie.pl

