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„Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu” 
 
 

Nabory planowane  w  II półroczu 2018 roku 
Podstawowe informacje na temat projektów  

  



 
ZAKRES DZIAŁAŃ POMOCOWYCH PROGRAMU LEADER  

W RAMACH PROW 2016-2022  
 wzmocnienie kapitału społecznego; 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego;  
 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;  

 promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.  
 

Nabory grantowe  planowane do ogłoszenia w 2018 roku: 

 
1.2.1.Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców: Maksymalna kwota 

wsparcia na projekt: 5 000,00 zł 

Przykłady projektów: organizacja spotkań, koncertów, festynów, jarmarków, 
przedstawień plenerowych, organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, 

pokazów, zakup przedmiotów umożliwiających realizację działań np. stroje, 
instrumenty, sprzęt, rekwizyty, wynajem infrastruktury niezbędnej do realizacji 

przedsięwzięć i inne zgodne z rozporządzeniem. 

1.2.3. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne 
obszaru: Maksymalna kwota wsparcia: 6 000,00 zł 

Przykłady projektów: organizacja spotkań integracyjnych, pogadanek, 
zakładanie klubów seniora i inne zgodne z rozporządzeniem. 

1.2.4 Pobudzanie postaw obywatelskich wśród młodzieży: Maksymalna kwota 
wsparcia: 8 000,00 zł 

Przykłady projektów: warsztaty, szkolenia, spotkania organizowane dla 

młodzieży i inne zgodne z rozporządzeniem. 
3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego . Maksymalna kwota wsparcia na 

projekt: 20 000,00 zł 
Przykłady projektów:  wydawanie publikacji, folderów, broszur informacyjnych, 

 organizacja masowych imprez promocyjnych; zakup usług i obsługa imprez, 

organizacja konferencji i odczytów i inne zgodne z rozporządzeniem. 
 

Nabory konkursowe planowane do ogłoszenia w 2018 roku: 
 

1.1.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice 
wiejskie i centra kultury.  

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 150 000,00 zł 

Wysokość kwoty pomocy – max. 50 000,00 zł 
Kwota całkowitych wydatków operacji – min. 50 000,00 zł 

Przykłady projektów: Przebudowa i remont obiektów; wyposażenie obiektów 
w przedmioty i urządzenia i inne zgodne z rozporządzeniem. 

1.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.  

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 66 000,00 zł 
Kwota całkowitych wydatków operacji – min. 50 000,00 zł 



Przykłady projektów: budowa i modernizacja małej infrastruktury jak np. place 
zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, tereny zielone, ławki, wiaty i inne 

zgodne z rozporządzeniem. 
2.2.1. Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora 

przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje. 
Limit dostępnych środków w ramach naboru – 500 000,00 zł 

Przykłady projektów: szkolenia, wyjazdy studyjne, roboty budowlane mające 

na celu stworzenie inkubatora, doposażenie inkubatora i inne zgodne 
z rozporządzeniem. 

 
Jaka jest forma i wysokość pomocy ? 

 

PROJEKTY GRANTOWE 
 

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości: 
 100% kosztów kwalifikowanych 

 

PROJEKTY KONKURSOWE 
 

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości: 

 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora 

finansów publicznych, 
 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów 

 

Środki finansowe z tytułu pomocy na operacje są wypłacane, jeżeli 
Beneficjent: 

 Zrealizował operacje/zadanie zgodnie z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących 

inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie 
później niż do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu, 

 Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie, 

 Udokumentował zrealizowanie operacji/zadania, w tym poniósł koszty 

kwalifikowalne z tym związane. 
 

WARUNKI PRZYZNANIA GRANTU, CZYLI KOMU I JAK PRZYZNAWANA 
JEST POMOC: 

  realizacja operacji nie jest możliwa bez środków publicznych  

 podmiot posiada numer identyfikacyjny (nadany przez ARiMR)  

 operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach 

 operacja inwestycyjna tylko na terenie LGD 

 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  

 grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej (z tym, że w przypadku 

grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury 
organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, 

pomoc jest wypłacana nawet, gdy grantobiorca wykonuje działalność 

gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które udzielony jest grant, nie jest 
związana z przedmiotem tej działalności)  

 wynikiem realizacji zadania grantowego nie może być wykonywanie 

działalności gospodarczej  

 projekt uzyska minimalną liczbę punktów niezbędną do wyboru operacji tj. 

uzyska 26 punkty 

 pomoc przyznawana wyłącznie jeśli służy zaspokajaniu potrzeb społeczności 

lokalnej.  

 nie przyznaje się pomocy na indywidualną promocję produktów lokalnych 

oraz organizację cyklicznych wydarzeń 
 

Podmiot musi wykazać, że posiada:  

 doświadczenie w realizacji podobnych operacji, lub  

 zasoby odpowiednie do realizacji operacji, lub  

 odpowiednie kwalifikacje (dot. osoby fizycznej), lub  

 wykonuje odpowiednią działalność do przedmiotu operacji. 

 

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W NABORACH KONKURSOWYCH 
 

 Podmiot posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR; 

 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 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, chyba że operacja dotyczy inwestycji 
polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, 

którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem; 
 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 zobowiązania do zapewnienia 

trwałości projektu; 
 Operacja jest uzasadniona ekonomiczni i będzie realizowana zgodnie z biznes 

planem; 



 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 
 Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 

 

Podmiot musi wykazać, że posiada:  

 doświadczenie w realizacji podobnych operacji, lub  

 zasoby odpowiednie do realizacji operacji, lub  

 odpowiednie kwalifikacje (dot. osoby fizycznej), lub  

 wykonuje odpowiednią działalność do przedmiotu operacji. 

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 
 

1. ogólne (od dnia 1 stycznia 2014r.), 
2. zakup robót budowlanych lub usług, 

3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, 

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

4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie 

zachowania dziedzictwa lokalnego  - również używanych maszyn lub 
wyposażenia stanowiących eksponaty, 

6. zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (nie 
dotyczy Grantów), 

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów, 
8. podatek od towarów i usług (VAT),  z wyjątkiem podatku którego nie 

można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. 

9. koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia 
jej celu oraz racjonalne;  

11. Koszty ogólne są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu 

– w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne.  
12. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, 

w formie nieodpłatnej pracy 
13. zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

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

15. podatek od towarów i usług (VAT),  z wyjątkiem podatku którego nie 

można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. 
 

 
  



 
WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA WSPARCIA W 

RAMACH GRANTÓW: 
 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców - 
mieszkańcy, grupy nieformalne (np. KGW, Rady rodziców, rady parafialne 

zespoły ludowe) 
instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe i inne podmioty zajmujące się 

promocją obszaru. 

Przedsięwzięcie 1.2.3. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów 

w życie społeczne obszaru - mieszkańcy, NGO, parafie i związki wyznaniowe, 

i inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną. 
Przedsięwzięcie 1.2.4 Pobudzanie postaw obywatelskich wśród młodzieży - 

mieszkańcy, grupy nieformalne, NGO, instytucje kultury i inne podmioty 

zajmujące się działalnością społeczną 
Przedsięwzięcie 3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego  - NGO, mieszkańcy 

grupy nieformalne i inne podmioty zajmujące się promocją obszaru 
 
 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA WSPARCIA W 

RAMACH KONKURSU: 
 

1.1.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice 
wiejskie i centra kultury – JST, NGO 

1.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne – JST, NGO, 

instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się 
działalnością społeczną 

2.2.1. Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora 
przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje – NGO 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aktywność na rzecz rozwoju gmin  
i ich społeczności.  

Program Leader 
 

 
 

„Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu” 

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16, 
numer telefonu: 17 230 10 99 

e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl 

www.liderds.ostnet.pl 

 
 


