Szkolenie on-line 09.10.2020 r.
Podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 – Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
PROW na lata 2014-2020.

PROGRAM
1. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD
„Leśna Kraina Górnego Śląska”

2. Ogłoszenie o naborze wniosków
3. Zasady ubiegania się o pomoc
4. Kryteria oceny
5. Dokumentacja aplikacyjna

1. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Obszar Lokalnej Strategii
Rozwoju

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju
CO.1 Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród jego
mieszkańców
• CS.1 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców
• CS.2 Podnoszenie kompetencji kadry wspierającej realizację LSR

CO.2 Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne
• CS.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
• CS.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji
• CS.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru

C0.3 Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa
• CS.1 Aktywizacja społeczności lokalnej
• CS.2 Wzmocnienie kapitału społecznego

Budżet LSR

4 217 500,00 EUR
54% Rozwój gospodarczy regionu

oraz wzrost przedsiębiorczości wśród
jego mieszkańców

751 150,80 EUR
Rozwój działalności gospodarczych
1 528 888,88 EUR
„Premie na start”

Harmonogram ogłaszanych konkursów
2020

II półrocze P. 1.1.2 Premie na start / 363 878,30 €
P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej / 21 444,15 €
P.3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na
rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności
lokalnej / 27 442,27 €

2021

I półrocze

P. 1.1.2 Premie na start - planowane przesunięcie spływających środków

Ogłoszenie naboru 06/2020
• Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców Podejmowanie działalności gospodarczej

•
•
•
•
•
•
•

Termin składania wniosków: od 16 do 29 października 2020 r.
Cel ogólny nr 1: Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców.
Cel szczegółowy nr 1.1: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców.

Przedsięwzięcie nr 1.1.2: Podejmowanie działalności gospodarczej.
Forma wsparcia: Ryczałt
Kwota wsparcia: 85 000,00 zł.
Limit środków dostępnych w naborze: 363 878,30 EUR / 1 455 513,20 zł

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc:
Osoba fizyczna, która:
– jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
– jest pełnoletnia;
– ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli podmiot
ubiegający się o jej przyznanie:
• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje
działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59,
poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

• w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał
działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, Prawo Przedsiębiorców)

• operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz zgłoszenie podmiotu do
ubezpieczenia emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na podstawie umowy o pracę
2 lata

Wyjątek – zasiłek
macierzyński

Wysokość i poziom dofinansowania
Ryczałt 85 000,00 zł

Wypłata w dwóch
transzach:
68 000,00 zł + 17 000,00 zł

Minimalna wartość
kosztów 59 500,00 zł

Podatek VAT
kwalifikowalny jeżeli
Wnioskodawca nie
może go odzyskać

Pomoc jest przyznawana jeżeli:
• miejsce realizacji inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
• inwestycje na nieruchomości do której posiadany jest tytuł prawny

(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem,
dzierżawa),

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z
biznesplanem,

• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
• brak podwójnego finansowania.

Koszty niekwalifikowalne
•
•
•
•

koszty bieżące prowadzenia działalności gosp.,

zakupu gruntów i nieruchomości,
zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
zakup rzeczy używanych,

Rodzaje działalności wyłączone z dotacji:
rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

działalność usługowa
wspomagająca
rolnictwo i następująca

przetwarzanie i
konserwowanie ryb,
skorupiaków i
mięczaków

wytwarzanie i
przetwarzanie koksu i
produktów rafinacji
ropy naftowej

produkcja pojazdów
samochodowych,
przyczep i naczep oraz
motocykli

Wynajmowanie pokoi
przez rolników, wyrób
wina

górnictwo i
wydobywanie

działalność usługowa
wspomagająca
górnictwo i
wydobywanie

produkcja chemikaliów
oraz wyrobów
chemicznych

produkcja
podstawowych
substancji
farmaceutycznych oraz
leków

produkcja metali

transport lotniczy i
kolejowy

gospodarka
magazynowa

działalność szkół i
przedszkoli

Rada w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania
protestu
weryfikuje wyniki dokonanej
przez siebie oceny

Ogłoszenie o naborze
wniosków

Publikacja wyników na
www.lesnakrainalgd.pl,
przesłanie informacji pocztą
(operacje niewybrane)

14 dni

nabór wniosków- 14 dni

60 dni
Rada LGD
ocena zgodności lokalnymi
kryteriami wyboru

Procedura oceny i
wyboru operacji

Biuro LGD
ocena zgodności operacji z
LSR oraz PROW,

Wezwanie do złożenia wyjaśnień
lub dokumentów niezbędnych do
oceny zgodności operacji z LSR,
wyboru operacji lub ustalenia kwoty
wsparcia – odpowiedź w 7 dni

Weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski
Kontakt z
biurem LGD

-weryfikacja
wniosku
-wezwanie do
uzupełnień

-podpisanie
umowy z
beneficjentem
-podpisanie
weksla in
blanco

-podjęcie
działalności
-zgłoszenie
do ZUS

Wizualizacja
PROW

-złożenie
wniosku o
płatność I
transzy

68 tys. zł.
płatność
do 2 mies.

realizacja
operacji

złożenie
wniosku o
płatność II
transzy

sprawozdanie
do UM

17 tys. zł.
płatność
do 4 mies.

Kryteria oceny

Dokumentacja aplikacyjna
• Wniosek
• Biznesplan
• Załączniki dla LGD

Dziękujemy za uwagę ☺
Biuro Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Iwona Maruszczyk
Specjalista ds. wdrażania LSR
tel. 575 033 755
i.maruszczyk@lesnakrainalgd.pl

Katarzyna Ochman-Sozańska
Specjalista ds. animacji lokalnej i księgowości
tel. 791 584 308
k.sozanska@lesnakrainalgd.pl
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