
SPOTKANIE INFORMACYJNO-
KONSULTACYJNE

w różnych miejscowościach, także poza siedzibami gmin dot. 

zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD 

w realizację LSR w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy św. Anny 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.



PRZEPROWADZONE NABORY W 2017 

Stowarzyszenie przeprowadziło łącznie 8 naborów na łączną sumę – 6 203 464,27 zł

Złożono 91 wniosków na łączną kwotę 12 683 696,24 zł

Wybrano 33 wnioski do dofinansowania na łączną kwotę – 5 003 172,80 zł 

W ramach przeprowadzonych naborów z zakresu przedsiębiorczości powstanie 

W ramach podejmowania działalności gospodarczej – 13 nowych miejsc pracy

W ramach rozwijania działalności gospodarczej – 11 nowych miejsc pracy 

Na dzień 31 marca 2018 r. 

21 wnioskodawców podpisało umowy o przyznaniu pomocy

4 wnioskodawców otrzymało płatności 



ZREALIZOWANE NABORY II POŁOWA 2017 ROKU 

8/2017

5/2017

6/2017

7/2017

Nabór Termin naboru Liczba złożonych wniosków Kwota złożonych wniosków 

5/2017 14.08. – 31.08.2017 r. 9 552 200,96 zł 

6/2017 14.08. – 31.08.2017 r. 3 206 072,50 zł 

7/2017 14.08. – 31.08.2017 r. 1 69 188, 86 zł 

8/2017 01.09. – 14.09.2017 r. 18 3 762 991,04 zł 



PLANOWANE NABORY W 2018 ROKU

3/2018

2/2018

1/2018



NABÓR 1/2018 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym 

zakresie

• Cel ogólny:  2.0 Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny

• Cel szczegółowy: 2.1 Zakładanie działalności gospodarczej 

• Cel szczegółowy: VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

Termin naboru - II połowa 2018 r. 

Limit środków w harmonogramie – 500 000,00 zł 

Limit na jednego przedsiębiorcę – 500 000,00 zł 

Wskaźnik produktu do realizacji - Liczba inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 1 szt. 

Beneficjent operacji – organizacje pozarządowe, podmioty wykonujące działalność gospodarczą 



NABÓR 2/2018 

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje 

w tym zakresie 

• Cel ogólny: 2.0 Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny 

• Cel szczegółowy: 2.2 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy 

• Przedsięwzięcie: VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości 

Termin naboru – II połowa 2018 r.

Limit środków w harmonogramie – 2 013 266,27 zł 

Limit na jednego przedsiębiorcę do 300 000,00 zł 

Wskaźnik produktu do realizacji: 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -5 

Liczba szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie istniejącej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - 1

Beneficjent operacji – Podmioty wykonujące działalność gospodarczą od co najmniej 365 dni wstecz na moment 

składania wniosku.



NABÓR 3/2018 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 

• Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny 

• Cel szczegółowy: 1.3 Inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą jakość życia z 

zachowaniem dbałości o środowisko naturalne 

• Przedsięwzięcie:  V.  Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie 

Termin naboru – II połowa 2018 r. 

Limit środków w harmonogramie – 598 305,92 zł 

Wskaźnik produktu do realizacji – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej lub kulturowej - 2

Beneficjent operacji – organizacje pozarządowe, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki 

organizacyjne,



FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY 

FORMA POMOCY: refundacji kosztów kwalifikowalnych.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

➢Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

➢ 500 000,00 zł - w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

➢ 300 000,00 zł – w przypadku pozostałych zakresów wsparcia w ramach realizacji LSR

POZIOM DOFINANSOWANIA:

➢ 63,63% - kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych (wkład
własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe wynosi 36,37 % -
wymagany krajowy wkład środków publicznych tj. środki własne beneficjenta)

➢ 70% - kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy stawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

➢ 100% - w przypadku pozostałych podmiotów.



REFUNDACJA KOSZTÓW JEST MOŻLIWA 
GDY:

ZOSTAŁY PONIESIONE:

• koszty ogólne – od 1 stycznia 2014r.

• inne koszty kwalifikowalne - od dnia podpisania umowy 

• zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania w wyniku wyboru 
przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z 
zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie* - nie stosuje się do kosztów ogólnych 
poniesionych przed zawarciem umowy.

• w formie płatności gotówkowej – do 1 000 zł 

• w formie rozliczenia bezgotówkowego – od 1 000 zł

• uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości, albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod 
rachunkowy.

• UWAGA: Podział zadań w celu uniknięcia stosowania zasad w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru 
wykonawców jest niedozwolony, a koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału zadań uznane zostaną za 
niekwalifikowalne.



ZMIANA DOTYCZĄCA KONKURENCYJNEGO 
TRYBU WYKONAWCÓW 

Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie. Dnia 6 lutego 2018r. została opublikowana

ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Ustawa ta zmienia m. in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020. Dokonano zmian m. in. art. 43a i art. 57h.

• Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie

konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a Ustawy i przepisach wykonawczych

z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.



ZMIANA DOKUMENTÓW 
APLIKACYJNYCH 

Z dniem 2 października 2017 r. w życie weszła Wytyczna 6/4/2017 aktualizująca jednolite i prawidłowe wykonywanie 
przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju kierowanego przez społeczność w ramach 
działania LEADER

Najważniejsza zmiana – LGD ma prawo wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień/uzupełnień, gdy :

1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go 
załączył, a zaznaczenie to nie zostało skorygowane przez wnioskodawcę na składanym dokumencie najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza 
wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,

3. informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne. 

Ponadto zaktualizowano dokumenty aplikacyjne z wersji 2z do 3z – obowiązują od 16.10.2017 r. dostępne 

na naszej stronie internetowej www.annaland.pl

http://www.annaland.pl/


DOKUMENTY WYMAGANE NA MOMENT SKŁADANIA 
WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 

• Decyzja o wpisie do ewidencji producentów (lub zaświadczenie o nadanym 
numerze lub wniosek o nadaniu numeru)

• Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (w 
przypadku działań inwestycyjnych) 

• Biznesplan oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – w przypadku 
wniosków składanych w ramach przedsiębiorczości

• Ostateczna decyzja środowiskowa (jeżeli jest wymagana do realizacji operacji)

• Pełnomocnictwo 



Dokumenty, potwierdzające, że wnioskodawca: 

• 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.



WYMOGI FORMALNE ZŁOŻENIA WNIOSKU

➢ Wniosek składa się w wersji papierowej i elektronicznej (do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną na 2 płytach 
CD).

➢ Wniosek wraz z załącznikami i wymaganymi przez LGD dokumentami składane są osobiście (lub przez pełnomocnika lub osobę 
upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia w terminie ustalonym w ogłoszeniu o naborze. 

➢ W przypadku tej samej liczby punktów w poszczególnych kryteriach o kolejności na liście decyduje data złożenia wniosku.

➢ Operacja musi spełniać warunki otrzymania pomocy zgodnie z ogłoszonym naborem i 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐨𝐫𝐳ą𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦𝟏:

• wniosek złożony w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

• operacja zgodna z zakresem tematycznym naboru;

• operacja zgodna z zakresem wsparcia rozporządzenia;

• wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia;

• wielkość wsparcia odpowiada poziomowi określonemu w ogłoszeniu naboru.

➢ Operacja musi być zgodna z LSR i przyczyniać się do realizacji: 

• jednego celu ogólnego LSR;

• jednego celu szczegółowego LSR;

• Jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR.

➢ Operacja musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego dla danego 
przedsięwzięcia 

1. Rozporządzenia 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 późniejszymi zmianami.



JAK WYGLĄDA PROCEDURA NABORU 
WNIOSKÓW?

• Przyjmowanie wniosków – w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze

• Rada Programowa Stowarzyszenia Krainy św. Anny dokonuje oceny zgodności

z warunkami określonymi w ogłoszonym naborze, LSR i PROW, mając na uwadze wynik

wstępnej weryfikacji oraz dokonuje wyboru operacji - w terminie 45 dni lub 52 dni od

dnia następującego po ostatnim dniu składania wniosków.

• Przekazanie dokumentów do UMWO – 7 dni od dnia wyboru

• Weryfikacja Stowarzyszenia Kraina św. Anny pod względem poprawności

przeprowadzenia naboru – do 3 miesięcy

• Weryfikacja wnioskodawcy (uzupełnienia braków, złożenie wyjaśnień) – do 6 miesięcy



FORMULARZE DOSTĘPNE NA STRONIE 
WWW.ANNALAND.PL

http://www.annaland.pl/


DOKUMENTY PRZYDATNE PODCZAS NABORÓW 



ZMIANA KRYTERIÓW WYBORU  

• 19 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny zatwierdzające

zaproponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

oraz dokumentach towarzyszących, tj. załączników do Umowy ramowej.

• Znaczącą zmianę wprowadzono w zał. nr 2 do Regulaminu Rady Programowej

• Przypisania lokalnych kryteriów wyboru do poszczególnych zakresów wsparcia – dodanie

charakterystycznych kryteriów.

• Usunięcie kryterium „zaangażowanie grup defaworyzowanych” z pozostałych zakresów wsparcia

• Usunięcia premiowania wskaźników rezultatu, pozostawienie jedynie punktowanie jedynie wskaźników

produktu

Stowarzyszenie nadal oczekuje na akceptację Regulaminu Rady Programowej oraz jego 

załączników 



ZACHOWANIE DZIEDZICTWA 
LOKALNEGO 

• Usunięcie kryteriów:

➢Zaangażowanie grup defaworyzowanych, użycie metod promocyjnych, edukacyjny

charakter projektu,

• Usunięcie premiowania wskaźników rezultatu – pozostawienie jedynie wskaźników

produktu.

• Dodanie charakterystycznego kryterium – trwałość efektu/efektów realizacji

projektu



PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W 
TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH 

• Usunięcie kryteriów:

➢Zaangażowanie grup defaworyzowanych, rodzaj projektu (inwestycyjny, nie

inwestycyjny)

• Usunięcie premiowania wskaźników rezultatu – pozostawienie jedynie wskaźników

produktu.

• Dodanie charakterystycznego kryterium – wydanie trwałych materiałów

promocyjnych



WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W 
TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISK I ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM 
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

• Usunięcie kryteriów:

➢Zaangażowanie grup defaworyzowanych, rodzaj projektu (inwestycyjny, nie

inwestycyjny), użycie metod promocyjnych,

• Usunięcie premiowania wskaźników rezultatu – pozostawienie jedynie wskaźników

produktu.

• Dodanie charakterystycznego kryterium – realizacja szkoleń/warsztatów w związku

z realizacją projektu



ROZWÓJ (BUDOWA LUB PRZEBUDOWA)
OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB 

REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

• Usunięcie kryteriów:

➢Zaangażowanie grup defaworyzowanych, użycie metod promocyjnych, charakter

edukacyjny projektu,

• Usunięcie premiowania wskaźników rezultatu – pozostawienie jedynie wskaźników

produktu.

• Dodanie charakterystycznego kryterium – rodzaj projektu infrastrukturalnego



Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

tel.: +48 77 44 67 130/131, fax: +48 77 47 49 181

e-mail: nabory@annaland.pl

Serdeczne zapraszamy na naszą stronę internetową 

www.annaland.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY 

PODCZAS TWORZENIA PROJEKTÓW


