






Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia 
Lubawska na lata 2014-2020

Cel ogólny nr 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR. 

2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej, 
rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD. 

2.1.1 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń 
publiczną. 
- zachowanie dziedzictwa lokalnego
- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.



Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 
2014-2020

Cel ogólny nr 3: Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne 
mieszkańców obszaru LSR

.

3.1 Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie 
specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów 
obszaru LGD;

3.1.1 Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość 
regionu oraz Wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz 
oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.



3.2 Wykreowanie , udoskonalanie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, 
rzemiosło, kulturalne, turystyczne) zakładające zwiększenie 
współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój regionu;

.
3.2.1. Przedsięwzięcia kulturalne – wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty 

studyjne itp.

3.3 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE – czyli 
działalność związana z edukacją przyrodniczą.

.
3.3.1 Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD





Podejmowanie działalności gospodarczej
Kto może składać wniosek?
- Osoba fizyczna, jeżeli: 
• Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• Jest pełnoletnia,
• Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020 

LGD Ziemia Lubawska (meldunek stały/ czasowy przynajmniej na czas realizacji projektu),
•  Której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności, (biuro terenowe ARiMR).

• Która nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i 
pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako 
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.



 Zasady przyznawania i wypłaty pomocy na operacje
.

• W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia WoPP (wniosku o przyznanie pomocy) 
beneficjent nie prowadził działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i nie była wpisana do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie.
2. Kwota wsparcia: zgodna z LSR: 50 000,00 PLN
3. Forma wsparcia -płatność ryczałtowa (premia) – dwie transze: I - 80%, II - 20%. Okres 

pomiędzy wpłatą pierwszej i drugiej transzy to okres, za który należy udokumentować 
rozdysponowanie premii finansowej zgodne z biznesplanem. Suma kosztów 
planowanych do realizacji operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych 
kosztów, jeśli nie jest niższa niż 70 % kwoty, jaką można przyznać na operację.

4.

 
 



Zasady przyznawania i wypłaty pomocy na operacje
• Preferowane grupy docelowe:
- Osoby w wieku do 30 roku życia lub
- Osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub
- Kobiety lub
- Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub
- Osoby bezrobotne
• Jeżeli ktoś nie mieści się w tej definicji dalej ma szansę otrzymać 

dofinansowanie! 



Zobowiązania:
- Utrzymanie działalności przez okres 2 lat od dnia płatności końcowej
- Zakup wyłącznie nowych środków trwałych
- Konieczność utworzenia minimum jednego miejsca pracy w formie 

samozatrudnienia lub na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę

- Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub 
wartościowego poziomu sprzedaży w pierwszym roku po otrzymaniu 
płatności końcowej (biznesplan poz. 3.2)



Preferowane grupy docelowe:
- Turystyka (w tym gastronomia, miejsca noclegowe, rekreacja, 

wypoczynek),
- Produkty lokalne, rzemiosło- rękodzieło, lokalne dziedzictwo 

(promowane projekty przyczyniają się do promowania, wytwarzania, 
kultywowania i promocji produktów lokalnych),

- Wdrażające technologie przyjazne środowisku/ przeciwdziałające 
zmianom klimatu,

- Przedsięwzięcia innowacyjne oraz zgodne z inteligentnymi 
specjalizacjami województwa warmińsko-mazurskiego.



Inteligentne specjalizacje województwa 
warmińsko - mazurskiego

1. Żywność wysokiej jakości 
– Produkcja artykułów spożywczych i napojów 
– Specjalistyczna produkcja na potrzeby rolnictwa (np. produkcja maszyn, nawozów)
– Działalność usługowa związana ze sprzedażą, promocją i eksportem żywności
2. Meblarstwo i przemysł drzewny
– Produkcja różnych wyrobów z drewna oraz korka
– Produkcja mebli
– Usługi projektowe, wzornictwo i design dla branży meblarskiej
– Produkcja innych wyrobów stolarskich (np. okna, drzwi etc.)
3. Ekonomia wody 
– Pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków
– Transport wodny
– Produkcja jachtów i łodzi



Branże wykluczone z dofinansowania:
• .

Pomoc 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.



Koszty kwalifikowalne:
- Ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, 

zwane dalej „kosztami ogólnymi” , (takie jak honoraria architektów, inżynierów, 
opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 
środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – do 10% kosztów 
kwalifikowalnych,

- Zakup robót budowlanych lub usług,
- Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, 

licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 
znaków towarowych,

- Zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
- Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupy samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
- Zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów



1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych.
.

Beneficjent: Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat 
poprzedzających złożenie WoPP wykonywał działalność gospodarczą (łącznie przez co 
najmniej 365 dni),  do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.

Mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru LSR:
- Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny 
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR. 
- Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót 
lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR. 
 Kwota wsparcia: do 300 000,00 PLN.
 Forma wsparcia: refundacja części kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 70%.



Kto może składać wniosek?
    - Osoba fizyczna, jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje 

działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR,
- Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej 
oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 
- Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się 
na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może 
ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej

Której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności (biuro terenowe ARiMR).



Zasady przyznawania i wypłaty pomocy na operacje
• Preferowane grupy docelowe:
- Osoby w wieku do 30 roku życia lub
- Osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub
- Kobiety lub
- Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub
- Osoby bezrobotne
• Jeżeli ktoś nie mieści się w tej definicji dalej ma szansę 

otrzymać dofinansowanie! 



Zobowiązania:
- Utrzymanie działalności przez okres 3 lat od dnia płatności końcowej,
- Zakup wyłącznie nowych środków trwałych,
- Udokumentowanie konkurencyjności poniesionych wydatków,
- Konieczność utworzenia minimum jednego miejsca pracy na podstawie 

umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
- Utrzymanie średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcznego okresu 

poprzedzającego złożenie wniosku
- Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub 

wartościowego poziomu sprzedaży w pierwszym roku po otrzymaniu 
płatności końcowej (biznesplan poz. 3.2)



Zasady konkurencyjności:
- Należy upublicznić zapytanie ofertowe na specjalnej stronie 

ministerstwa, a dopóki jej nie ma, wysłać oferty do 3 potencjalnych 
wykonawców (o ile istnieją) oraz umieścić na własnej stronie 
internetowej (o ile taką się posiada),

- Jeżeli wpłynie tylko jedna oferta to wymóg uznaje się za spełniony,
- Jeżeli nie wpłynie żadna oferta (bądź wszystkie zostaną odrzucone) to 

zapytanie należy powtórzyć do momentu otrzymania minimum jednej 
oferty,

- Za niestosowanie zasad konkurencyjności grożą sankcje włącznie z 
obniżeniem kwoty dotacji.



Preferowane branże:
- Turystyka (w tym gastronomia, miejsca noclegowe, rekreacja, 

wypoczynek),
- Produkty lokalne, rzemiosło- rękodzieło, lokalne dziedzictwo 

(promowane projekty przyczyniają się do promowania, wytwarzania, 
kultywowania i promocji produktów lokalnych),

- Wdrażające technologie przyjazne środowisku/ przeciwdziałające 
zmianom klimatu,

- Przedsięwzięcia innowacyjne oraz zgodne z inteligentnymi 
specjalizacjami województwa warmińsko-mazurskiego.



Inteligentne specjalizacje województwa 
warmińsko - mazurskiego

1. Żywność wysokiej jakości 
– Produkcja artykułów spożywczych i napojów 
– Specjalistyczna produkcja na potrzeby rolnictwa (np. produkcja maszyn, nawozów)
– Działalność usługowa związana ze sprzedażą, promocją i eksportem żywności
2. Meblarstwo i przemysł drzewny
– Produkcja różnych wyrobów z drewna oraz korka
– Produkcja mebli
– Usługi projektowe, wzornictwo i design dla branży meblarskiej
– Produkcja innych wyrobów stolarskich (np. okna, drzwi etc.)
3. Ekonomia wody 
– Pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków
– Transport wodny
– Produkcja jachtów i łodzi



Branże wykluczone z dofinansowania:
• .

Pomoc 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.



Dofinansowanie:
- Maksymalna kwota dofinansowania 300 000 zł
- Minimalna wartość projektu: 50 000 zł
- Refundacja kosztów kwalifikowalnych na poziomie nie 

więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych
- Środki są refundowane po zakończeniu działania
- Maksymalnie 2 etapy
- Nową osobę trzeba zatrudnić przed złożeniem wniosku o 

płatność końcową



Koszty kwalifikowalne:
- Ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, 

zwane dalej „kosztami ogólnymi” , (takie jak honoraria architektów, inżynierów, 
opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 
środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – do 10% kosztów 
kwalifikowalnych,

- Zakup robót budowlanych lub usług,
- Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, 

licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 
znaków towarowych,

- Zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
- Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupy samochodów osobowych  

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (30% kosztów 
kwalifikowalnych po odjęciu kosztów ogólnych)

- Zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów.



Cel. 1.3. Wsparcie współpracy między podmiotami prowadzącymi 
działalność gospodarczą. 

Inkubatory przetwórstwa lokalnego
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarze wiejskim objętym LSR: tworzenie lub rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami 
spożywczymi (w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których 
jest wykonywana 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.

Przewidywalny nabór – II kwartał 2017 r. 



 Inkubatory przetwórstwa lokalnego cd.
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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 z późn. zm.:

.

1.Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
pełnoletnie, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze realizacji LSR,

. 2.Osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR ,

.

3.Spółki cywilne, w których każdy ze wspólników spełnia kryteria określone w 
ppkt.1.o statusie mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa, 
spełniające wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu.



 Inkubatory przetwórstwa lokalnego cd.
Kwota wsparcia - 500 000,00 zł (jednostki sektora finansów publicznych 63,63%, 
pozostałe podmioty- 70% dofinansowania)

·spółdzielnia socjalna może utworzyć inkubator przetwórstwa lokalnego – zakres 
wsparcia odnosi się do tworzenia inkubatora jako przedsiębiorstwa spożywczego 
(infrastruktury, składnika majątku), nie zaś do tworzenia podmiotu, który będzie 
właścicielem tego inkubatora.

·Zgodnie z rozporządzeniem § 6 podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie 
została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 
1 pkt 2 lit. a lub c, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana 
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub 
produkcja napojów; operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora 
przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie 
pomocy.



 Inkubatory przetwórstwa lokalnego cd.

·inkubator utworzony w wyniku realizacji operacji będzie musiał być 
uzasadniony ekonomicznie (zakładać osiąganie zysku).

·utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, koszty utrzymania 
zatrudnienia będą kosztami kwalifikowalnymi. 



Inkubatory przetwórstwa lokalnego cd.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. m rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz.. 13, t. 34, str. 319), „przetwarzanie” oznacza każde 
działanie, które zmienia znacznie produkt wyjściowy, a w tym ogrzewanie, 
wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub 
połączenie tych procesów.

 ∙ Beneficjent musi znać obowiązujące go przepisy z zakresu bezpieczeństwa 
żywności, przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego przez rolników 
obecnie jest możliwe w ramach: 
- zakładu zatwierdzonego przez właściwy organ inspekcji Weterynaryjnej (np. 
zakładu przetwórstwa mięsa, mleka, jaj), albo 
- zakładu prowadzącego działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, 
zarejestrowanego przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej, albo, 
- zakładu prowadzącego handel detaliczny, zatwierdzonego przez właściwy organ 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podległej Ministrowi Zdrowia.



Cel ogólny nr 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR.Cel ogólny nr 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR.
O dofinansowanie ubiegać się może podmiot będący:

- Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub 
jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

- Jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej 
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka 
kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.



Wysokość przyznanej pomocy
.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w 
okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta – 
nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Poziom dofinansowania 100%, jednostki sektora finansów 
publicznych 63,63%.
.

W przypadku LGD Ziemia Lubawska podział środków na 
w/w działanie jest następujący:
- zgodnie z Planem finansowym w zakresie poddziałania 19.2 
PROW 2014-2020 zabezpieczone mamy  2 560 000,00 zł.



Wysokość przyznanej pomocy
.

Do LGD Ziemia Lubawska należy 8 gmin.

Na obszar jednej gminy przewidziano 320 000,00 zł 
Z powyższych informacji wynika, że:
- na obszar/gminę i działania w jej obrębie przypada:
dla Gminy - 63,63% kosztów kwalifikowalnych czyli nie więcej 
niż 203 616,00 zł
dla innych podmiotów (stowarzyszenia, parafie itd.) - 100% 
kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 300 000,00 zł.



Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie 
refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 

.

1.   Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości 
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

.

2.   Zakupu robót budowlanych lub usług, 
Koszty ogólne mogą zostać uznane za kwalifikowalne jeżeli zostały 
poniesione nie wcześniej niż od dnia 01.01.2014r., natomiast koszty 
inwestycyjne mogą zostać poniesione dopiero po podpisaniu umowy o 
przyznaniu pomocy.

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu- 01 marca 2017r., termin 
zakończenia naboru – 30 dni od ogłoszenia .



Projekty Grantowe. 
( od 5 000 zł do 50 000zł)

Cel 3. Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru 
LSR. 

3.1 Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla 
regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów obszaru LGD;

3.1.1 Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość regionu oraz 
Wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i 
zasobów turystycznych.

3.2 Wykreowanie, udoskonalanie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, rzemiosło, 
kulturalne, turystyczne) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów 
społecznych za rozwój regionu;

.

3.2.1. Przedsięwzięcia kulturalne – wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne itp.



3.3 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE – czyli działalność związana z 
edukacją przyrodniczą.

.

3.3.1 Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD

2.1.1. Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną. 

    (mała infrastruktura)

BUDŻET  1 203 737,32 zł
Przewidywany nabór – II kwartał 2017 r.



OCENA PROJEKTÓW- KRYTERIA WYBORU
Cel 1. Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej na wsiCel 1. Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej na wsi
1.1 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych
1. Kwalifikacje wnioskodawcy do realizacji tego typu operacji
2. Zakres (charakter) podejmowanej działalności gospodarczej
3. Gotowość wnioskodawcy do realizacji ( wnioskodawca posiada komplet wymaganych dokumentów)
4. Priorytetowe grupy wnioskodawców (kiedy osoba fizyczna zakłada i prowadzi w swoim imieniu 

działalność gospodarczą) lub zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej (gdy wnioskodawca nie 
jest osobą fizyczną podejmującą działalność gospodarczą w swoim imieniu)

5. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy
6. Innowacyjność operacji
7. Racjonalność budżetu (uzasadnienie kosztów zaplanowanych do poniesienia)
8. Wpływ operacji na stan środowiska
9. Okres zameldowania wnioskodawcy na obszarze LSR
10. Doradztwo biura LGD



OCENA PROJEKTÓW- KRYTERIA WYBORU
Cel 1. Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej na wsiCel 1. Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej na wsi
1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji 

osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych
1. Okres prowadzenia działalności gospodarczej
2. Zakres (charakter) prowadzonej działalności gospodarczej
3. Zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia osób należących do grup defaworyzowanych wskazanych 

w LSR
4. Liczba nowo utworzonych i utrzymanych miejsc pracy
5. Gotowość wnioskodawcy do realizacji projektu
6. Wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia
7. Innowacyjność operacji
8. Racjonalność budżetu (uzasadnienie kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach operacji)
9. Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne
10. Doradztwo biura LGD



OCENA PROJEKTÓW- KRYTERIA WYBORU
Cel 1. Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej na wsiCel 1. Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej na wsi
1.3 Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą
1. Zakres działalności inkubatora
2. Miejsca pracy
3. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji
4. Zatrudnienie osób należących do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR
5. Innowacyjność operacji 
6. Racjonalność budżetu
7. Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne
8. Doradztwo biura LGD



OCENA PROJEKTÓW- KRYTERIA WYBORU
Cel 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGDCel 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD
2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, 

kulturowej, społecznej, rekreacyjnej oraz poprawa estetyki 
miejscowości na obszarze LGD

1. Zakres operacji
2. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji
3. Okres realizacji operacji
4. Innowacyjność operacji 
5. Racjonalność budżetu (Uzasadnienie kosztów zaplanowanych do poniesienia 

w ramach operacji)
6. Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne
7. Doradztwo biura LGD 
8. Wkład wnioskodawcy



OCENA PROJEKTÓW- KRYTERIA WYBORU
Cel 3. Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne                  Cel 3. Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne                  

mieszkańców obszaru LSRmieszkańców obszaru LSR
1. Kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy do realizacji tego typu operacji
2. Otrzymane wsparcie finansowe
3. Zasięg operacji 
4. Okres realizacji operacji
5. Udział grup defaworyzowanych 
6. Innowacyjność operacji
7. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji
8. Racjonalność budżetu (Uzasadnienie kosztów zaplanowanych do 

poniesienia w ramach operacji) 
9. Doradztwo biura LGD



GRUPY DEFAWORYZOWANE
na terenie działania LGD ZL są to osoby bezrobotne, które można 
podzielić na sześć głównych kategorii:

1.1. Osoby w wieku do 30 roku życia lubOsoby w wieku do 30 roku życia lub
2.2. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia lubOsoby w wieku powyżej 50 roku życia lub
3.3. Kobiety lubKobiety lub
4.4. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lubOsoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub
5.5. Osoby bezrobotne.Osoby bezrobotne.



INNOWACYJNOŚĆ W KRYTERIACH WYBORU
Za innowacyjną uważa się operację, która posiada charakter nowatorski, 
niestandardowy, eksperymentalny, w nietypowy sposób podchodząca do 
lokalnych zasobów, tradycji, w nietypowy i niestandardowy sposób 
wykorzystująca unikalne zasoby obszaru, promująca lokalne zasoby, 
przyczyniająca się do pozytywnych zmian na obszarze LSR. 

1. Dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości: 
wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu, metody marketingowej, modelu 
organizacyjnego na poziomie miejscowości, gminy lub na skalę większą niż gmina. 
Udowodnienie innowacyjności leży po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z jego 
oświadczenia i opisu; im większa skala innowacyjności, tym wyższa punktacja wniosku; 



INNOWACYJNOŚĆ W KRYTERIACH WYBORU
2. Dla operacji z zakresu inwestycji: niestandardowe lub pro-ekologiczne rozwiązania 

konstrukcyjne, technologiczne, architektoniczne lub/i partycypacyjne wykorzystanie 
powstałej infrastruktury (współpraca międzysektorowa służąca realizacji celów 
inwestycji, wykorzystanie potencjału obiektu). Udowodnienie innowacyjności będzie 
leżeć po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z opisu projektu inwestycji; oceniany 
będzie brak lub istnienie innowacyjności; 

3. Dla projektów grantowych: niestandardowe wykorzystanie w ramach operacji 
lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturalnych, społecznych itp.), a zwłaszcza 
pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym lub/i nowatorskie podejście w projekcie do wsparcia grup 
dewaforyzowanych. Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie 
wnioskodawcy i wynikać ma z opisu; oceniany będzie brak lub istnienie 
innowacyjności. 



TERMINY
• Ogłoszenie o naborze pojawi się na stronie internetowej 

www.lgdziemialubawska.pl  14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
terminu składania tych wniosków

• Termin składania wniosków (nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni)
• Ocena i przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie- do 45 dni.
• Rozpatrzenie wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku 

przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz czas na ewentualne 
uzupełnienie oczywistych omyłek – 7 dni.

• Realizacja operacji maksymalnie 2 lata od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż 
do dnia 31 grudnia 2020 r.

• Złożenie wniosku o płatność (WoP) maksymalnie 2 lata po dniu zawarcia umowy, 
ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r. – 3 miesiące oraz czas na uzupełnienie 
braków – 14 dni.

http://www.lgdziemialubawska.pl/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.
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