
Lokalna Grupa Działania
Ziemi Człuchowskiej1. Wielkość dofinansowania – 10 pkt

Wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi do 40 tys. zł.

2. Zakres tematyczny projektu – 8 pkt
Zakres tematyczny szkolenia związany jest z profilem otwieranej działalności gospodarczej.

3. Stopień przygotowania operacji do realizacji – 6 pkt
Operacja jest przygotowana do realizacji, jeżeli przedstawione zostały przynajmniej 3 oferty 
cenowe dotyczące każdego zakupu ujętego we wniosku o dofinansowanie, którego koszt 
przekracza 20 tys. zł lub żaden z zakupów ujęty we wniosku nie przekracza 20 tys. zł. 

4. Wpływ operacji na realizację celów i wskaźników LSR – 10 pkt 
   (kryterium do spełnienia obligatoryjnie) 
Operacja wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu:
- wskaźnik produktu – liczba szkoleń i innych przedsięwzięć podnoszących kompetencje osób 
podejmujących i/ lub rozwijających działalność gospodarczą i/ lub ich pracowników, 
- wskaźnik rezultatu – wzrost liczby przeszkolonych osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub pracujących w przedsiębiorstwach, które ukończyły szkolenie z wynikiem 
pozytywnym. 

5. Doradztwo – 6 pkt
Wnioskodawca skorzystał z więcej niż jednej formy doradztwa, czyli z bezpośredniego 
doradztwa, w tym również ze szkolenia lub warsztatu, prowadzonego przez pracowników 
LGD w zakresie ubiegania się o pomoc. 

6. Kompletność wniosku o przyznanie pomocy – 5 pkt
Wniosek o przyznanie pomocy zawiera wszystkie niezbędne załączniki związane z zakresem 
operacji oraz posiada wymagane podpisy w miejscach do tego wyznaczonych.

Broszura informacyjna
dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą

zamieszkujących w miejscowości do 5 tys. mieszkańców
lub

będących osobami bezrobotnymi w wieku 25-34 lata
lub młodzieżą wchodzącą na rynek pracy w wieku 25-34 lata

Przedsięwzięcia

Nowoczesna firma (otwarcie działalności gospodarczej)
NABÓR WNIOSKÓW:

21 września – 10 października 2016 r.

DOSTĘPNE ŚRODKI:
1 800 000,00 zł

Inwestycje w kadry (podnoszenie kompetencji)
NABÓR WNIOSKÓW:

21 września – 10 października 2016 r.

DOSTĘPNE ŚRODKI:
80 000,00 zł

Lokalne kryteria wyboru – Inwestycje w kadry
- podnoszenie kompetencji

Kontakt
Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 930, tel. kom. 881 918 121
e-mail: biuro@lgdzc.pl
www.lgdzc.pl
facebook @lgdziemiczluchowskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa             
inwestująca   w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Człuchowskiej. Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
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inwestująca   w obszary wiejskie”  
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Człuchowskiej. Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"



Kto może otrzymać dofinansowanie?
O dofinansowanie swojego projektu może ubiegać
się osoba fizyczna, jeżeli:
-  jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
-  jest pełnoletnia,
-  ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
-  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.

Ponadto:
•  podmiot ubiegający się o wsparcie:
-  w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
-  nie otrzymał pomocy na operację w zakresie podjęcia 
działalności gospodarczej;
•  operacja zakłada wykonywanie działalności gospodarczej 
przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać
dofinansowanie?
•  podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie został nadany 
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności,
•  koszty kwalifikowalne nie będą współfinansowane z innych 
środków publicznych,
•  operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach,
•  złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 
zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia 
zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
•  inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się 
o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumen-
towane prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji 
operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia 
trwałości operacji,
•  operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie 
realizowana zgodnie z biznesplanem,
•  realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 
publicznych,
•  minimalna całkowita wartość operacji wynosi 
nie mniej niż 50 tys. zł.

Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych 
wsparciem?
Zakres działalności jest bardzo szeroki, pomoc nie 
przysługuje tylko jeżeli działalność gospodarcza będąca 
przedmiotem operacji jest sklasyfikowana w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
•  działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i 
następująca po zbiorach,
•  górnictwo i wydobywanie,
•  działalność usługowa wspomagająca górnictwo i 
wydobywanie,
•  przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i 
mięczaków,

•  wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej,
•  produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
•  produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
•  produkcja metali,
•  produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep z wyłączeniem motocykli,
•  transport lotniczy i kolejowy,
•  gospodarka magazynowa.

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość wsparcia?
•  wysokość wsparcia wynosi 60 tys. zł
•  pomoc wypłaca jest w formie ryczałtu, a poziom 
dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych

Jakie koszty będą kwalifikowalne?
Za koszty kwalifikowalne będą uznawane koszty:
•  ogólne – maksymalnie 10% pozostałych kosztów,
•  zakupu robót budowlanych lub usług,
•  zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego 
oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków 
towarowych,
•  najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub 
nieruchomości, 
•  zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
•  zakup środków transportu, z wyłączeniem samochodów 
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 
łącznie z kierowcą – maksymalnie 30% pozostałych kosztów 
pomniejszonych o koszty ogólne,
•  zakup rzeczy innych niż wymienione, w tym materiałów.

Jaki wygląda procedura wyboru wniosków?
Złożone wnioski podlegają 3-stopniowej ocenie:
•  wstępna ocena wniosków, polegająca na weryfikacji 
w zakresie:
-  złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze, 
-  zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został 
wskazany w ogłoszeniu o naborze,
-  zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze,
-  spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia 
obowiązujących w ramach naboru;
•  ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polegająca 
na weryfikacji:
-  wnioskodawcy jako podmiotu uprawnionego do 
otrzymania wsparcia oraz zakresu operacji z kryteriami 
dostępu przewidzianymi dla operacji realizowanych w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020,
-  zgodności operacji z celami LSR;
•  ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
Na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny 
zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, tworzona 
jest lista rankingowa.

Dodatkowe środki
Wraz z wnioskiem na otwarcie działalności gospodarczej 
możliwe jest złożenie wniosku na podnoszenie kompetencji.
Wysokość wparcia wynosi 40 tys. zł.
Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów.

1. Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych – 10 pkt
Osoba ubiegająca się o wsparcie jest osobą bezrobotną z grupy wiekowej 25-34 lata i /lub należy do grupy 
młodzieży wchodzącej na rynek pracy w wieku 18-24 lata i/ lub ma miejsce zamieszkania w miejscowości 
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

2. Preferowane działalności gospodarcze – 8 pkt
Osoba ubiegająca się o wsparcie zamierza otworzyć jedną z preferowanych działalności gospodarczych 
sklasyfikowaną w działach:
69 – działalność prawnicza, działalność rachunkowo-księgowa, 
71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz badań i analiz technicznych, 
74 – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania oraz fotografii i tłumaczeń, 
86 – działalność w zakresie opieki zdrowotnej ukierunkowanej na specjalizacje: stomatologia, okulistyka, 
ginekologia oraz fizjoterapia).  

3. Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych – 8 pkt
Lokalne produkty rolne będą stanowiły podstawę zakładanej działalności gospodarczej. 

4. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu – 4 pkt
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu. 
Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, 
maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, 
natomiast w organizacji wykonywania usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności 
zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny. 

5. Stopień przygotowania operacji do realizacji – 6 pkt
Operacja jest przygotowana do realizacji, jeżeli:
•  posiada aktualne i ostateczne pozwolenie na budowę i/ lub aktualne i ostateczne zgłoszenie robót 
budowlanych i/ lub aktualne i ostateczne pozwolenie wodnoprawne, jeśli wymaga tego charakter operacji, 
i/lub
•  zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę 
i/ lub zgłoszenia robót budowlanych i/ lub pozwolenia wodnoprawnego, ale co do której przedstawione 
zostały przynajmniej 3 oferty cenowe dotyczące każdego zakupu ujętego we wniosku o dofinansowanie, 
którego koszt przekracza 20 tys. zł, lub
•  zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę 
i/ lub zgłoszenia robót budowlanych, i/ lub pozwolenia wodnoprawnego i/ lub żaden z jej zakupów ujęty we 
wniosku nie przekracza 20 tys. zł. 

6. Wpływ operacji na realizację celów i wskaźników LSR – 10 pkt (kryterium do spełnienia obligatoryjnie) 
Operacja wpływa na realizację LSR poprzez osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu:
- wskaźnik produktu – liczba nowych przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej, 
- wskaźnik rezultatu – wzrost liczby utworzonych miejsc pracy, z wyłączeniem branży turystycznej. 

7. Doradztwo – 6 pkt
Wnioskodawca skorzystał z więcej niż jednej formy doradztwa, czyli z bezpośredniego doradztwa, 
w tym również ze szkolenia lub warsztatu, prowadzonego przez pracowników LGD w zakresie 
ubiegania się o pomoc. 

8. Kompletność wniosku o przyznanie pomocy – 5 pkt
Wniosek o przyznanie pomocy zawiera wszystkie niezbędne załączniki związane z zakresem operacji 
oraz posiada wymagane podpisy w miejscach do tego wyznaczonych.

Lokalne kryteria wyboru – Nowoczesna firma
- otwarcie działalności gospodarczej


