Lokalne kryteria wyboru – Biznes i innowacje w turystyce
– branża turystyczna
1. Wartość dofinansowania – 10 pkt
Wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 100 tys. zł do 200 tys. zł
2. Powstanie dodatkowych miejsc pracy – 7 pkt
Operacja zakłada utworzenie: 1 etatu – 1 pkt, od 2 do 3 etatów – 3 pkt, więcej niż 3 etatów – 7 pkt.
3. Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych – 10 pkt
W ramach operacji zostaną zatrudnione osoby bezrobotne z grupy wiekowej 25-34 lata.
4. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu – 4 pkt
Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/ lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Kryterium preferuje operacje, które w swoich celach lub działalności bezpośrednio przyczyniają się do ochrony środowiska
lub klimatu (np. operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację
dotychczasowego źródła emisji, recykling odpadów) lub pośrednio uwzględnia wykonywanie usług za pomocą
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne zastąpienie
go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym.
5. Innowacyjność – 5 pkt
Projekt jest innowacyjny.
Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej usługi wykorzystującej lokalne zasoby
przyrodnicze jakimi są jeziora.
6. Wpływ operacji na rozwój turystyki na obszarze LSR – 5 pkt
Operacja zakłada utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc noclegowych.
7. 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.
8. 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 rozwiniętych przedsiębiorstw, z branży turystycznej, także z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych,
- wskaźnik rezultatu – wzrost liczby osób, które skorzystały z obiektów służących rozwojowi turystyki,
- wzrost liczby osób korzystających z usług turystycznych i/ lub świadczonych przez przedsiębiorstwa objęte wsparciem.
9. 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.
10. 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.
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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"

Lokalna Grupa Działania
Ziemi Człuchowskiej
Broszura informacyjna

dla przedsiebiorców prowadzacych
działalność gospodarczą

Przedsięwzięcia
Nowoczesna firma (branże inne niż turystyczna)
NABÓR WNIOSKÓW:
21 wrzesnia – 10 października 2016 r.
DOSTĘPNE ŚRODKI:
1 095 000,00 zł
Biznes i innowacje w turystyce (branża turystyczna)
NABÓR WNIOSKÓW:
21 wrzesnia – 10 października 2016 r.
DOSTĘPNE ŚRODKI:
600 000,00 zł
Inwestycje w kadry (podnoszenie kompetencji)
NABÓR WNIOSKÓW:
21 wrzesnia – 10 października 2016 r.
DOSTĘPNE ŚRODKI:
80 000,00 zł

„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"

Kto może otrzymać dofinansowanie?
O dofinansowanie swojego projektu może ubiegać się:

• osoba fizyczna, jeżeli:

- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR;
• osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej
osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR;
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej
jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR,
jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.
W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna powyższe
warunki muszą być spełnione przez wszystkich wspólników
Ponadto:

• przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro lub małego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. Nr 651/2014.

• podmiot ubiegający się o wsparcie:

- nie otrzymał pomocy na operację w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od
dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie
działalności gospodarczej,
- nie otrzyma pomocy na operację w zakresie tworzenia lub
rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi lub w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, w przypadku
ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który
prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja
artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
• operacja zakłada:
- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o
pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
- utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej.
Przepisu dotyczącego utworzenia miejsca pracy w wymiarze 1
etatu średniorocznie nie stosuje się w przypadku, gdy suma
kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas
realizowane operacje oraz kwoty tej pomocy, o której przyznanie
podmiot ten ubiega się na realizację danej operacji, nie
przekracza 25 tys. zł.
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 udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele
określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji
operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia
trwałości operacji,
• wnioskodawca posiada doświadczenie, zasoby lub
kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować,
• 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 do 300 tys. zł w przypadku branż
innych niż turystyczna lub do 200 ty. Zł w przypadku branży
turystycznej,
• pomoc wypłaca jest w formie refundacji poniesionych
kosztów kwalifikowalnych, a poziom dofinansowania wynosi
70% 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.

• 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.
8. 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 rozwiniętych przedsiębiorstw, z
wyłączeniem branży turystycznej,
- wskaźnik rezultatu – wzrost liczby utworzonych miejsc pracy, z
wyłączeniem branży turystycznej.
9. 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.

Lokalne kryteria wyboru – Nowoczesna firma –
branże inne niż turystyczna

10. 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.

1. Wartość dofinansowania – 10 pkt
Wnioskowana wielkość dofinansowania wynosi od 250 tys. zł do
300 tys. zł

Lokalne kryteria wyboru – Inwestycje w kadry podnoszenie kompetencji

2. Powstanie dodatkowych miejsc pracy – 7 pkt
Operacja zakłada utworzenie: 1 etatu – 1 pkt, od 2 do 3 etatów –
3 pkt, więcej niż 3 etatów – 7 pkt.
3. Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych – 10 pkt
W ramach operacji zostaną zatrudnione osoby bezrobotne z
grupy wiekowej 25-34 lata.
4. Preferowane działalności gospodarcze – 8 pkt
Wnioskodawca zamierza rozwijać działalność gospodarczą
sklasyfikowaną w dziale
43 – działalność w zakresie specjalistycznych robót
budowlanych,
46 – działalność w zakresie handlu hurtowego.
5. 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.
6. Innowacyjność
Projekt jest innowacyjny.
Przez innowacyjność należy rozumieć wdrożenie technologii,
nie stosowanej dotychczas na obszarze LSR, dzięki której
powstanie nowy lub znacząco udoskonalony produkt lub
usługa.
7. 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

1. 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.

