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Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich 

 

Zasady wsparcia z Leader PROW na podejmowanie działalności 

gospodarczej oraz na  rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Zasady wsparcia na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, 

przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  

 

Kryteria i zasady wyboru projektów 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 

Lokalna Strategia Rozwoju 
przygotowana przez LGD 
Centrum Inicjatyw Wiejskich 
obejmuje obszar pięciu 
gmin: Łobez, Dobra, Resko, 
Radowo Małe, Węgorzyno.   
Jest to obszar powiatu 
łobeskiego. 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
Główne problemy:  
•niski poziom rozwoju przedsiębiorczości i aktywności 
zawodowej,  
•wysoka stopa bezrobocia (szczególnie wśród kobiet),  
•odpływ mieszkańców,  
•niskie zarobki mieszkańców,  
•duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej,  
•duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• niewystarczające wykorzystanie potencjału turystycznego, 
• liczne braki w infrastrukturze publicznej (turystycznej, 
kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, społecznej, drogowej),  
•niewystarczający poziom aktywności i integracji 
mieszkańców 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
Główne potrzeby:  
•wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania 
zarobków mieszkańców,  
•poprawa stanu infrastruktury publicznej,  
•rozbudowa i poprawa atrakcyjności oferty spędzania czasu 
wolnego (w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów),  
•zwiększenie kompetencji i umiejętności mieszkańców 
obszaru,  
•poprawa sytuacji osób wykluczonych (bezrobotnych, 
ubogich, niepełnosprawnych itd.),  
•zwiększenie nakładów na promocję obszaru, 
•wzmacnianie tożsamości lokalnej i silniejsza integracja 
społeczności. 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
Najważniejsze zasoby:  
•walory przyrodnicze,  
•atrakcyjny krajobraz w tym sieć rzek i jezior, liczne  
i zróżnicowane szlaki,  
•zabytki i atrakcje,  
•optymizm i chęć mieszkańców do działania na rzecz rozwoju 
obszaru. 
Potencjał obszaru:  
•dynamiczny rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych,  
•rozwój przedsiębiorczości i wzrost zainteresowania 
inwestorów,  
•szeroka aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 
z wykorzystaniem licznych podmiotów trzeciego sektora. 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
Główne obszary interwencji: 
1. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 
2. Poprawa stanu infrastruktury. 
3. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców.  
 
Główne grupy docelowe: 
1. Przedsiębiorcy. 
2. Instytucje publiczne. 
3. Organizacje pozarządowe i lokalni liderzy. 
4. Organizacje branżowe – w szczególności zrzeszające przedsiębiorców i 
działających na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze LGD. 
Grupy defaworyzowane: 
5. Osoby młode (do 35 roku życia). 
6. Osoby starsze (po 50 roku życia). 
7. Kobiety. 
8. Osoby niepełnosprawne. 

 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
 
Cel ogólny 1: Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności 
obszaru LSR do 2023 r. 
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 r. 
 
Cel ogólny 2: Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i budowanie 
kapitału społecznego do 2023 r. 
Cel szczegółowy 2.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 
2023 r. Cel szczegółowy 2.2: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 
2023 r. 
 
Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r. 
Cel szczegółowy 3.1: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r. 

 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
FORMY WSPARCIA 
W ramach LSR będą realizowane następujące typy operacji: 
 
•operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków 
składanych przez beneficjentów innych niż LGD, operacje te 
będą wybierane przez Radę, a następnie przedkładane do 
samorządu wojewódzkiego w celu ich weryfikacji; 
•projekty grantowe - LGD będzie udzielała grantów w drodze 
otwartego naboru ogłoszonego przez LGD konkursu na 
realizację zadań służących osiągnięciu celu operacji. 
•operacje własne – operacje kluczowe dla osiągnięcia celów 
LSR, realizowane przez LGD, pod warunkiem, że operacje te 
nie spotkały się z zainteresowaniem innych wnioskodawców. 
 



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 
Harmonogram naborów 2017 
 
I półrocze  
Zakładanie działalności gospodarczej - 640.000,00 
Rozwój działalności gospodarczej - 900.000,00 
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (konkurs) –  
1 000.000,00 
Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców - 
120.000,00  
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (granty) - 100.000,00 
 II półrocze 
Promocja i informacja - 130.000,00 
 
 
 
 
 



Dokumenty strategiczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w: 
•Rozporządzeniu 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 
(Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.), 
•Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na 
lata 2014-2020, 
•Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw 
Wiejskich”  



Podejmowanie działalności gospodarczej 

Kto?           Ile? 
Osoba fizyczna       80.000 zł 
Limit środków: 640 000,00 tys.  
Warunki podmiotowe: 
• pełnoletnia, 
• obywatel państwa członkowskiego UE, 
• zamieszkująca na obszarze LSR (meldunek stały lub 

tymczasowy), 
• posiadająca nr identyfikacyjny ARiMR, 
• w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie prowadziła 

działalności gospodarczej (wg CEiDG), 
• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. 



Podejmowanie działalności gospodarczej 

Warunki przedmiotowe - ogólne: 
 
- operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 
- koszty nie są współfinansowane z innych środków publicznych, nie 

uzyskano pomocy na ten sam cel, 
- operacja będzie realizowana w maksymalnie 2 etapach (lecz nie później 

niż koniec 2022 r.), 
- koszty inwestycyjne będą ponoszone wyłącznie na obszarze LSR, 
- wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na okres 

związania z celem (umowy najmu, dzierżawy!), 
- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 
- utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 



Podejmowanie działalności gospodarczej 
Kolejność czynności: 
1. Złożenie WoPP. 
2. Ocena w LGD i UM. 
3. Podpisanie umowy. 
- rejestracja firmy w CEiDG, 
- zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego z tytułu działalności, 
- uzyskanie pozwoleń, decyzji itp. (w tym decyzja środowiskowa) 
4. Złożenie wniosku o wypłatę pierwszej transzy (80% pomocy), w ciągu 3 miesięcy od 

podpisania umowy. 
5. Wypłata pierwszej transzy. 
- zrealizowanie biznesplanu (całości, poniesienie wszystkich kosztów, ew. zatrudnienie 

pracowników). 
6. Złożenie wniosku o wypłatę drugiej transzy (20% pomocy). 
7. Wypłata drugiej transzy. 
8. Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego ilościowego lub wartościowego poziomu 

sprzedaży w ciągu roku od płatności końcowej. 
9. Podleganie ubezpieczeniu z tytułu działalności lub zatrudnianie pracownika/ów na 

podstawie umowy o pracę w ciągu 2 lat od płatności końcowej. 



Rozwój działalności gospodarczej 
Kto? 

Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na obszarze 
LSR 

Osoby prawne i JONOP ze zdolnością prawną, które mają 
siedzibę lub oddział na obszarze LSR  

O ile w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku podmiot 
wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność 
gospodarczą i wykonuje ją w dniu złożenia wniosku 

= firmy młodsze niż rok nie mogą dostać pomocy, bardzo 
dokładnie należy liczyć okresy składkowe przy firmach 
sezonowych 



Rozwój działalności gospodarczej 
Warunki podmiotowe: 
- rozwijana firma musi mieć status mikro albo małego przedsiębiorstwa, 
- podmiot musi posiadać nr identyfikacyjny ARiMR, 
- operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 
- koszty nie są współfinansowane z innych środków publicznych, nie 

uzyskano pomocy na ten sam cel, 
- operacja będzie realizowana w maksymalnie 2 etapach (lecz nie później 

niż koniec 2022 r.), 
- koszty inwestycyjne będą ponoszone wyłącznie na obszarze LSR, 
- wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na okres 

związania z celem, 
- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 
- utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne,  
- została wydana ostateczna decyzja środowiskowa (jeżeli dotyczy) 



Rozwój działalności gospodarczej 
Ile? 

Maksymalnie 300.000 zł na jednego beneficjenta w trakcie 
Programu, lecz nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych 

Minimalna wartość kosztów całkowitych to 50.000 zł 

Wypłata na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. 

Limit środków: 900 000,00 zł 

Nowy obowiązek: wskazanie średniego stanu zatrudnienia  
w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz 
utrzymanie dotychczasowej etatyzacji powiększonej o nowe 
miejsca pracy (min. 1) przez 3 lata od płatności końcowej! 



Rozwój działalności gospodarczej 
Kolejność czynności: 

1. Złożenie WoPP. 

2. Ocena w LGD i UM. 

3. Podpisanie umowy. 

- realizacja całości/części biznesplanu 

4. Złożenie wniosku o wypłatę pomocy (ew. płatności pośredniej) 

5. Wypłata pomocy. 

6. Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego ilościowego lub wartościowego 
poziomu sprzedaży w ciągu roku od płatności końcowej. 

7. Utrzymanie dotychczasowych i nowopowstałych miejsc pracy w ciągu 3 lat 
od płatności końcowej. 



Koszty kwalifikowalne 
 
- podnoszenie kompetencji osób realizujących operację, 
- koszty ogólne, 
- zakup robót budowlanych lub usług, 
- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, 

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

- najem lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
- zakup nowych maszyn lub wyposażenia, 
- zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób) – do 30% KK, 
- zakup innych rzeczy, w tym materiałów, 
- podatek VAT, 
- wkład rzeczowy (w tym pracę własną). 
O ile są uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu i racjonalne. 



Wyłączenia 
Ze wsparcia wyłączono podmioty, które rozwijają firmy w zakresie kodu 

PKD 2007: 
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca  

po zbiorach; 
2) górnictwo i wydobywanie; 
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; 
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków  

i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 
8) produkcja metali; 
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; 
10)transport lotniczy i kolejowy; 
11)gospodarka magazynowa. 



Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej 
 

Refundacja poniesionych kosztów 63,63% dla podmiotów sektora finansów 
publicznych i 90% dla pozostałych podmiotów 

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 000.000,00 zł (słownie: 
jeden milion złotych) 

 
Operacja: 
Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu 

potrzeb społeczności lokalnej. 

 

  
 



Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej 
O pomoc może ubiegać się przede wszystkim podmiot będący: 

1. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej 
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

2. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje 
się na obszarze wiejskim objętym LSR 

O pomoc może ubiegać się również: 

a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 jeżeli jej obszar jest 
obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację; 

b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 1, jeżeli przynajmniej jedna z 
gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1. 

 



Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej 
Koszty kwalifikowalne – jak dla innych operacji.  

Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w 
art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie 
nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz 
ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku 
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168. 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na 
budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej 
realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 

 

Operacja: 
Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli 
operacja służy zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnej. 



Kryteria wyboru operacji 

Wybór operacji odbywa się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw 
Wiejskich, zapisaną w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw 
Wiejskich”. 

 
Wnioski są oceniane: 
1. Pod względem formalnym 
2. Pod względem zgodności z PROW 2014 – 2020 
3. Pod względem zgodności z celami LSR 
4. Zgodnie z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji 

 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg 

lokalnych kryteriów wyboru wynosi 100 punktów. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 

40 punktów. 
 



Miejsce i sposób składania wniosków 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Centrum 
Inicjatyw Wiejskich”, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze wniosków  
o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w 
wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji 
elektronicznej (na płycie CD).  

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie osobiście, 
przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. 

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura 
Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”.  

 



Miejsce udostępnienia  
informacji i dokumentów 

 

Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku  
o przyznanie pomocy, biznesplan, wzór umowy o udzielenie 
wsparcia, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia 
Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, a także Regulamin 
Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy 
Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” pod adresem 
www.lobez.org 

Dodatkowe informacje uzyskać można od pracowników Biura 
Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, tel. 91 
57 37 329.  



 

 

 

Dziękuję za uwagę 


