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PYSKOWICE, 24 CZERWCA 2020 R.

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: cele, budżet, wskaźniki

2. Harmonogram ogłaszanych konkursów

3. Zasady ubiegania się o pomoc w ramach działania 19.2 PROW 

4. Procedura oceny

5. Kryteria oceny

6. Dokumentacja aplikacyjna



LOKALNA STRATEGIA 
ROZWOJU: CELE, 
BUDŻET, WSKAŹNIKI



CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

• CO.1 Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców

• CO. 1 CS.1 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców

• CO.1 CS.2 Podnoszenie kompetencji kadry wspierającej realizację LSR

• CO.2 Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne 

• CO.2 CS.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

• CO.2 CS.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

• CO.2 CS.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru

• C0.3 Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa 

• CO.3 CS.1 Aktywizacja społeczności lokalnej

• CO.3 CS.2 Wzmocnienie kapitału społecznego



BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Cel ogólny Kwota LSR

CO.1 Rozwój gospodarczy regionu oraz 

wzrost przedsiębiorczości wśród jego 

mieszkańców 

2 401 764,25 EUR

CO.2 Rozwój turystyczny obszaru w oparciu 

o walory przyrodnicze i kulturalne 

1 487 102,38 EUR

CO.3 Budowa zintegrowanego, 

wykształconego i aktywnego społeczeństwa 

619 756,59 EUR

SUMA 4 508 623,22 EUR



HARMONOGRAM 
PLANOWANYCH 
NABORÓW



HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW

2020

I

• P.3.2.1  Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych / 75 000,00 EUR

• P.3.2.3 Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu już istniejących  

/94 854,92 EUR

II

• P. 1.1.2 Premia na start / 297 500,00 EUR 

• P.3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej / 28 363,28 EUR

2021 I • Spływające środki



OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW

Ogłoszenie nr 04/2020 

30.06.2020 r. – 13.07.2020 r.

P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i 

współpraca     organizacji 

pozarządowych

Limit dostępnych środków: 

75 000,00 EUR

Cel ogólny LSR

3. Budowa zintegrowanego,wykształconego i aktywnego społeczeństwa

Cel(e) szczegółowe LSR

3.2. Wzmocnienie kapitału społecznego 

Przedsięwzięcia

3.2.1.Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacjipozarządowych

Wskaźnik

Lp. Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR

Jedn. 

miary

Wartość 

wskaźnika z 

LSR

Wartość 

zrealizowanyc

h wskaźników 

z LSR

Wartość 

wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w 

związku z 

realizacją 

operacji

Wartość 

wskaźnika z LSR 

pozostająca do 

realizacji

1 Liczba organizacji 

pozarządowych, 

które otrzymały 

wsparcie

Szt. 12 8 4 0



OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW

Ogłoszenie nr 05/2020 

30.06.2020 r. – 13.07.2020 r.

P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc 

integracji społeczno-kulturalnych lub 

poprawa stanu wyposażenia obiektów 

już istniejących

Limit dostępnych środków: 94 854,92 

EUR

Cel ogólny LSR

3. Budowa zintegrowanego,wykształconego i aktywnego społeczeństwa

Cel(e) szczegółowe LSR

3.2. Wzmocnienie kapitału społecznego 

Przedsięwzięcia

3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa 

stanu wyposażenia obiektów już istniejących 

Wskaźnik

Lp. Nazwa 

wskaźnika 

ujętego w LSR

Jedn. 

miary

Wartość 

wskaźnika 

z LSR

Wartość 

zrealizowany

ch 

wskaźników 

z LSR

Wartość 

wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w 

związku z 

realizacją 

operacji

Wartość 

wskaźnika z 

LSR 

pozostająca do 

realizacji

1 Ilość 

utworzonych, 

rozbudowanych, 

doposażonych 

miejsc integracji 

społecznej 

Szt. 21 20 1 0



ZASADY UBIEGANIA SIĘ 
O POMOC W RAMACH 
DZIAŁANIA 19.2 PROW



ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH 
DZIAŁANIA 19.2 PROW 

• osoba fizyczna, która:

-jest obywatelem państwa członkowskiego UE;

-jest pełnoletnia;

-miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się

na obszarze wiejskim objętym LSR

• osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym

LSR, albo

• jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.



ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH 
DZIAŁANIA 19.2 PROW

• dotacja na zasadzie refundacji kosztów

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach (wniosek o płatność beneficjent składa w 

terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie 

później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.)

• operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, 

• inwestycje trwale związane z nieruchomością 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 przez okres realizacji operacji oraz okres trwałości (5 lat)

• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych



ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH 
DZIAŁANIA 19.2 PROW

• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

• wnioskowana kwota pomocy i limit PROW 2014-2020 – 300 tys. zł (z wyłączeniem JSFP)

• pomoc na operację w zakresie dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu 

potrzeb społeczności lokalnej, ma charakter niekomercyjny

• zapewnienie trwałości operacji i przechowywania dokumentów - 5 lat od dnia wypłaty 

płatności końcowej;



KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1) ogólne, - max. 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich

praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie 

z kierowcą  max. 30 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), 

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.



ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH 
DZIAŁANIA 19.2 PROW

• refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości:

do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz.

646) ;

do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.



ŚRODKI FINANSOWE Z TYTUŁU POMOCY SĄ
WYPŁACANE, JEŻELI BENEFICJENT:

1) zrealizował operację lub jej etap i udokumentował ten fakt, 

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) poniósł koszty kwalifikowalne

• po złożeniu wniosku (k. ogólne – od dnia 1 stycznia 2014 r.),

• zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych (w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie) i ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW … określającymi konkurencyjny 

tryb wyboru wykonawcy 

• w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

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

rachunkowy, 



PROCEDURA OCENY



PROCEDURA OCENY
Uzgodnienie z UM 
terminy i kwoty 

naboru

Ogłoszenie naboru

Przyjmowanie 
wniosków

Ocena zgodności z 
LSR i PROW

Ocena za zgodność 
z lokalnymi 

kryteriami wyboru

Publikacja wyników 
oceny, przesłanie 

informacji do 
Wnioskodawców

Weryfikacja  oceny 
kryteriów 

podniesionych w 
proteście

60 dni

14 dni

14 dni

7 dni na wniesienie protestu



KRYTERIA OCENY



LOKALNE KRYTERIA WYBORU
1p. Kryterium wyboru operacji Opis Punktacja

1 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w

wyniku realizacji operacji/ Informacja we

wniosku, Oświadczenie wnioskodawcy, Zał.

nr 3 do Ogłoszenia

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji/

Informacja we wniosku, Oświadczenie wnioskodawcy, Zał. nr 3 do

Ogłoszenia

0 pkt - brak nowoutworzonego miejsca

pracy

5 pkt. – jedno i więcej nowoutworzonych

miejsc pracy

2 Innowacyjność projektu / Informacje we

wniosku, Zał. nr 3 do Ogłoszenia

Preferowane są projekty innowacyjne poprzez zastosowanie lub

wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów

(technologii), metod organizacji lub marketingu lub praktyczne

wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznych na

obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy

społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe

wykorzystanie czy promocja.

0 pkt. - projekt nie jest innowacyjny na

obszarze jego realizacji

5 pkt. - projekt innowacyjny w skali 1

gminy, w której jest realizowany

10pkt. - projekt innowacyjny w skali całego

obszaru LGD

3 Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb

grup defaworyzowanych / Informacja we

wniosku, Zał. nr 3 do Ogłoszenia

Preferowane są projekty przyczyniające się do jak najpełniejszego 

zaspokojenia potrzeb grup defaworyzowanych występujących na obszarze 

LSR:

a) osoby młode, które nie ukończyły 30 roku życia,

b) osoby o niskich kwalifikacjach, które w ramach operacji podniosą swoje 

kompetencje/umiejętności. 

Wnioskodawca powinien uzasadnić  jakie działania skierowane do tych 

grup przewidział w ramach realizacji operacji. Dodatkowo Wnioskodawca 

powinien przyczynić się do wzrostu Wskaźnika „Liczba działań 

aktywizacyjnych skierowanych do grup defaworyzowanych.”

0 pkt - projekt nie jest skierowany do

żadnej z grup defaworyzowanych

określonych w LSR

10 pkt - projekt jest skierowany do jednej z

grup defaworyzowanych określonych w

LSR

15 pkt - projekt jest skierowany do dwóch

z grup defaworyzowanych określonych w

LSR



LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1p. Kryterium wyboru operacji Opis Punktacja

4 Wykorzystanie lokalnych zasobów /

Informacje we wniosku, Zał. nr 3 do

Ogłoszenia

Preferowane są projekty: 

- wykorzystujące lokalne zasoby rozumiane jako: lokalna historia, 

tradycja, kultura, walory lokalnego środowiska, lokalna infrastruktura 

turystyczna, lokalne produkty i usługi, surowce, które są unikalne i 

charakterystyczne na obszarze LSR.

Wnioskodawca szczegółowo opisał sposób wykorzystania lokalnych 

zasobów.

0 pkt - projekt nie zakłada wykorzystania

lokalnych zasobów

5 pkt - projekt zakłada wykorzystanie

jednego lokalnego zasobu

10pkt - projekt zakłada wykorzystanie

przynajmniej dwóch lokalnych zasobów

15pkt - projekt w całości inspirowany

lokalnymi zasobami

5 Realizacja operacji w miejscowości poniżej 5

tys. mieszkańców/ Informacje we wniosku,

Zał. nr 3 do Ogłoszenia

Preferowane są projekty z zakresu infrastruktury turystycznej,

rekreacyjnej, kulturalnej gwarantujące spójność terytorialną w zakresie

włączenia społecznego realizowane w miejscowościach

zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. W sytuacji

realizacji projektu w kilku miejscowościach, liczba mieszkańców w

każdej z tych miejscowości jest niższa niż 5 tys.

0 pkt - projekt realizowany w miejscowości

zamieszkałej przez więcej niż 5 tys.

mieszkańców

5pkt - projekt realizowany w miejscowości

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys.

mieszkańców

6 Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników

LSR/ Informacja we wniosku, Zał. nr 3 do

ogłoszenia

Preferuje się operacje, które zakładają osiągnięcie wskaźnika

produktu lub rezultatu określonego dla innych przedsięwzięć

wskazanych w LSR niż to przedsięwzięcie w ramach którego

realizowana jest operacja oraz innego niż wskaźnik wymieniony w

kryterium nr 3. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu określonych dla

poszczególnych przedsięwzięć LSR znajduje się w Rozdziale 5. LSR

CELE I WSKAŹNIKI.

0 pkt. - Operacja nie zakłada osiągnięcia

wskaźnika produktu lub rezultatu

określonego dla innych przedsięwzięć …

10pkt - Operacja zakłada osiągnięcie

wskaźnika produktu lub rezultatu

określonego dla innych przedsięwzięć …



LOKALNE KRYTERIA WYBORU
1p. Kryterium wyboru operacji Opis Punktacja

7 Zastosowanie rozwiązań sprzyjających

ochronie środowiska lub klimatu/

Informacje we wniosku, Zał. nr 3 do

Ogłoszenia

Kryterium premiuje projekty, w których wnioskodawca przewidział i

opisał realizację działań służących ochronie środowiska lub

przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wnioskodawca powinien

szczegółowo uzasadniać fakt spełniania kryterium, a uzasadnienie

musi mieć odzwierciedlenie w planowanych kosztach inwestycyjnych

tj. Wnioskodawca wskazuje jakie nakłady finansowe poniesie z tego

tytułu w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie

pomocy i w biznesplanie.

0 pkt. - brak rozwiązań sprzyjających

ochronie środowiska i klimatu

5pkt. - wykazane przynajmniej jedno

rozwiązanie sprzyjające ochronie

środowiska lub klimatu

8 Udział wkładu własnego /Informacje we

wniosku, Zał. nr 3 do Ogłoszenia

Preferowane są projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców

poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego poziomu

dofinansowania przewidzianego dla danego obszaru lub w

przypadku jednostek sektora finansów publicznych wkład własny

wynosiminimum36,37%

0 pkt - wkład własny równy

minimalnemu

10pkt. - wkład własny w wysokości

powyżej niż minimalny lub w

przypadku jednostek sektora finansów

publicznych wkład własny wynosi

minimum 36,37%.

9 Udział wnioskodawcy w szkoleniach,

warsztatach oraz doradztwie

organizowanym ze środków LGD Karta

doradztwa LGD, Zaświadczenie o udziale

w spotkaniu/szkoleniu, Zał. nr 3 do

Ogłoszenia

Preferowani są wnioskodawcy, którzy biorą udział w szkoleniu

organizowanym przez LGD dotyczącym wypełniania wniosków w

roku naborów przed ogłoszeniem danego naboru

0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z

usług doradczych biura LGD na etapie

sporządzania wniosku

5 pkt - Wnioskodawca korzystał z

jednej formy doradztwa

10 pkt - Wnioskodawca korzystał z

więcej niż jednej formy doradztwa



LOKALNE KRYTERIA WYBORU
1p. Kryterium wyboru operacji Opis Punktacja

10 Kompletność i spójność wniosku /

Informacje we wniosku, Zał. nr 3 do

Ogłoszenia

Preferuje się operacje, na które wniosek wraz z załącznikami

został przygotowany w sposób spójny, tj. opisy w

poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach są

spójne, nie wykluczają się nawzajem, zawierają treści, które są

powiązane i uzupełniają się wzajemnie, dodatkowo dokumenty

zostały ułożone, załączniki przedstawione w sposób kompletny.

Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi

być kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD.

0 pkt. - Wniosek nie jest kompletny i

spójny

5pkt. - Wniosek jest kompletny i

spójny

11 Promocja obszaru działania LGD/

Informacja we wniosku, Zał. nr 3 do

Ogłoszenia. Preferuje operacje, które

promują obszar działania LGD z

użyciem loga „Leśnej Krainy Górnego

Śląska”. Wnioskodawca szczegółowo

opisał sposób promocji.

Promocja obszaru działania LGD/ Informacja we wniosku, Zał. nr

3 do Ogłoszenia Preferuje operacje, które promują obszar

działania LGD z użyciem loga „Leśnej Krainy Górnego Śląska”.

Wnioskodawca szczegółowo opisał sposób promocji.

0 pkt - brak promocji

5pkt. - Operacja zawiera promocję z

wykorzystaniem logo „Leśnej Krainy

Górnego Śląska”

12 Członkostwo w LGD / Zaświadczenie o

opłaceniu składki członkowskiej, Zał. nr

3 do Ogłoszenia

Preferowane są operacje, których Wnioskodawca w dniu

złożeniu wniosku jest członkiem Stowarzyszenia LGD „Leśna

Kraina Górnego Śląska” i posiada uregulowane składki

członkowskie

0 pkt - Wnioskodawca nie jest

członkiem Stowarzyszenia lub nie

posiada uregulowanych składek

członkowskich

5pkt - Wnioskodawca jest członkiem

Stowarzyszenia i posiada

uregulowane składki członkowskie



DOKUMENTACJA 
APLIKACYJNA



DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

• Wniosek wraz z załącznikami

www.lesnakrainalgd.pl NABORY                        OGŁOSZENIA

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych 

oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

http://www.lesnakrainalgd.pl/


ZAŁĄCZNIKI DLA LGD

1. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

2. Zaświadczenie o liczbie mieszkańców

3. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

4. Karta doradztwa

5. Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej

6. Oświadczenie zgodności z wersją elektroniczną



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ☺

Iwona Maruszczyk, tel. +48 575 033 755

Katarzyna Ochman-Sozańska, tel. +48 791 584 308 

Biuro Stowarzyszenia „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin


