
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

w różnych miejscowościach,  także poza s iedzibami gmin w zakresie 
zwiększenia partycypacj i  mieszkańców i  podmiotów z obszaru LGD na 
poszczególnych etapach konstruowania i  wdrażania LSR,  a zwłaszcza 

mniejszych stowarzyszeń,  organizacj i  pozarządowych,  grup nieformalnych,  
mikroprzedsiębiorstw oraz l iderów lokalnych z  mniejszych miejscowości .  

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



Planowane wsparcie w ramach 
nadchodzących naborów wniosków:

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym 
podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje 

w tym zakresie – 10/2019

2 233 592,54 zł 



Nabór 10/2019 

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 - 18.03.2019 – 1.04.2019 

Limit środków w harmonogramie – 2 233 592,54 zł 

Limit na jednego przedsiębiorcę od 50 000,00 zł do 250 000,00 zł

Wskaźnik produktu do realizacji:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -3

Beneficjent operacji – Mikro i małe przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą łącznie przez okres 
minimum 365 dni w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 



Dokumenty obligatoryjne podczas składania 
wniosku o przyznanie pomocy:

• wydruk z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej,

• oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa,

• dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 
wnioskodawcy lub dokument potwierdzający posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71. ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 (dokument 
wymagany w momencie projektu inwestycyjnego trwale związanego z nieruchomością),

•dokument potwierdzający, iż podmiot:

• 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, lub

• wykonuje działalność, odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. 



Dokumenty obligatoryjne podczas 
składania wniosku o przyznanie pomocy:

• Biznesplan,

• formularze rozliczeniowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy (w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, prowadzi działalność
gospodarczą i w związku z realizacją operacji planuje utworzenie miejsc pracy) lub

• oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o niezatrudnianiu pracowników (oryginał) wraz
z formularzem ZUS ZUA (w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność
gospodarczą i w związku z realizacją operacji planuje utworzenie miejsc pracy),

• ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami,

• decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów, lub

• Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze
identyfikacyjnym w ewidencji producentów,

• dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (w przypadku dóbr niestandardowych, które nie
znajdują się w obrocie powszechnym).



Zobowiązania beneficjenta realizującego projekt 
w ramach rozwijania działalności gospodarczej:

Beneficjent zobowiązuje się do:

• poniesienia kosztów kwalifikowalnych operacji do 1000 zł gotówką, a powyżej 1000 złotych bezgotówkowo,

• niewspółfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych,

• realizowania operacji zgodnie z biznesplanem,

• osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług 
do   dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,

• utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, miejsc pracy w odniesieniu do momentu bazowego,

• ponoszenia kosztów zatrudnienia pracownika(ów) (zadeklarowanych w WoPP), 

• zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych ( o ile wskazano w WoPP), 

• zapewnienia trwałości operacji w okresie 3 lat od momentu płatności końcowej,

• prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, 

• 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



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 wyboru 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.



Uzupełnienia na etapie 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

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. 

Wnioskodawca ma 7 dni na dostarczenie uzupełnień wyjaśnień/braków do wniosku o przyznanie 
pomocy.



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?

1. Przyjmowanie wniosków – w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy w tym zgodności operacji z ogłoszonym naborem,
LSR oraz z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

3. Przekazanie zakresu uzupełnień wnioskodawcom.

4. 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.

5. Przekazanie dokumentów do UMWO – do 60 dni od ostatniego dnia naborów.

6. Weryfikacja Stowarzyszenia Kraina św. Anny pod względem poprawności przeprowadzenia
naboru.

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



Formularze dostępne na stronie 
www.annaland.pl

http://www.annaland.pl/


Dokumenty przydatne podczas naborów 



Dziękujemy za uwagę 
i życzymy owocnej pracy 

podczas tworzenia projektów

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


