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Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
PLANOWANE W RAMACH REALIZACJI LSR  

na lata 2016-2023  
(niekomercyjne)

Beneficjenci:
• organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności go-

spodarczej (refundacja 90 %)
• kościoły i związki wyznaniowe (refundacja 90 %)
• jednostki sektora finansów publicznych (refundacja 63,63 %)

2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców 
wzmacniających kapitał społeczny:
budowa, przebudowa lub remont infrastruktury kultury; orga-
nizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, 
warsztatów i innych działań aktywizujących lokalną społecz-
ność; tworzenie wiosek tematycznych

2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii: 
organizacja wydarzeń promujących lokalne tradycje i historię; 
tworzenie i promowanie powstańczych i Sienkiewiczowskich 
izb pamięci oraz muzeów; warsztaty kulinarne z zakresu kuchni 
tradycyjnej; „żywe lekcje historii”; rekonstrukcje walk powstań-
czych, inscenizacje historyczne; odnowienie zapomnianych po-
mników upamiętniających poległych żołnierzy; wydawanie pu-
blikacji, folderów poświęconych lokalnej kulturze i produktom 
lokalnym, tworzenie stron internetowych, gier komputerowych, 
aplikacji na telefon, filmów, spotów promocyjnych, szkolenia 
z zakresu kultywowania tradycyjnych zawodów, zwyczajów 
oraz zakup towarów i przedmiotów służących tym przedsię-
wzięciom; inne innowacyjne metody wykorzystujące lokalną 
tradycję i kulturę, np. questy, geocaching

3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem 
potencjału turystycznego i kulturowego: 
wydarzenia i imprezy promujące lokalną kulturę i produkty lo-
kalne, konferencje promujące potencjał turystyczny w oparciu 
o wydarzenia historyczne i lokalne tradycje powiązanej z in-
scenizacją historyczną lub jarmarkiem w oparciu o osobliwości 
przyrody nieożywionej, tj. amonity; projekty współpracy

3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki 
i rekreacji:
budowa, przebudowa lub remont niekomercyjnej infrastruktu-
ry turystyczno-rekreacyjnej, m.in. ścieżki rowerowe, edukacyj-
ne, turystyczne, place zabaw, siłownie na powietrzu, miejsca 
grillowe, parki linowe, miejsca noclegowe, parkingi; tworzenie 
miejsc wypoczynkowych, biwakowych, punktów widokowych 
i innej małej infrastruktury turystycznej; zagospodarowanie 
zbiorników wodnych na cele turystyczno-rekreacyjne, zakup 
wyposażenia z zakresu turystyki i rekreacji



PODEJMOWANIE  
DZIAŁALNOŚCI  

GOSPODARCZEJ

Przedsięwzięcie 1.1.2 Podejmowanie działalności 
gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia 
potrzeb społeczności lokalnej

Poziom dofinansowania – 100 % 
Wysokość pomocy – 80 tys. złotych

• I transza – po podpisaniu umowy, przed realizacją inwestycji
• II transza – jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie 

z biznesplanem

O WSPARCIE MOŻE APLIKOWAĆ  
OSOBA FIZYCZNA, JEŻELI 

• jest pełnoletnim obywatelem członkowskim UE
• ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (obszar 

pow. łukowskiego z wyłączeniem m. Łuków)
• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 

o przyznanie tej pomocy nie prowadziła działalności go-
spodarczej

• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba 
że podejmuje działalność gospodarczą jako produkcja ar-
tykułów spożywczych lub produkcja napojów

• nie została jej dotychczas przyznana pomoc na operację 
w tym zakresie

PRZYKŁADOWE ZOBOWIĄZANIA 
BENEFICJENTA 

• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej 
do dnia złożenia wniosku o płatność I transzy pomocy

• zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie po-
mocy lub osoby, dla której zostanie utworzone miejsce 
pracy, do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń ren-
towych i ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywa-
nia tej działalności

• realizacja projektu zgodnie z biznesplanem nie dłużej niż 
w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy

• osiągnięcie min. 30 % sprzedaży towarów/usług opisanych 
w biznesplanie do dnia, w którym upłynie rok od dnia wy-
płaty II transzy pomocy

• utrzymanie trwałości projektu przez 2 lata od dnia wypłaty 
II transzy pomocy

ROZWIJANIE  
DZIAŁALNOŚCI  

GOSPODARCZEJ

Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój istniejących 
mikro i małych firm z poszanowaniem walorów 
środowiska naturalnego

Przedsięwzięcie 3.1.1 Rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie turystyki, 
rekreacji, kultury i przetwórstwa

Poziom dofinansowania – do 70 % w formie refundacji kosz-
tów kwalifikowalnych
Wysokość pomocy – do 300 tys. złotych 

O WSPARCIE MOŻE APLIKOWAĆ 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO  

BĄDŹ MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO, JEŻELI
• jego siedziba lub oddział znajduje się na obszarze 

objętym LSR (obszar pow. łukowskiego z wyłączeniem 
m. Łuków)

• w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co naj-
mniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosu-
je się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę dzia-
łalność

PRZYKŁADOWE ZOBOWIĄZANIA 
BENEFICJENTA 

• realizacja operacji zgodnie z biznesplanem nie dłużej niż 
w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy

• utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (umowa o pra-
cę) i utrzymanie istniejących i nowych miejsc pracy do 
dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej

• osiągnięcie min. 30 % sprzedaży towarów/usług opisa-
nych w biznesplanie do dnia, w którym upłynie rok od 
dnia wypłaty płatności końcowej

• utrzymanie trwałości operacji przez 3 lata od dnia wypła-
ty płatności końcowej

WSPARCIE FINANSOWE  
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem  
LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

Dostępne jest w ramach:
• podejmowania działalności gospodarczej
• rozwijania działalności gospodarczej

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, którym został 
nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych 
i wniosków o przyznanie pomocy (nr ARiMR).

Koszty kwalifikowalne: 
ogólne (opracowanie kosztorysu, projektu budowlanego), 
zakup robót budowlanych lub usług, nowych maszyn lub 
wyposażenia, materiałów, środków transportu do wysokości 
30 % kosztów (z wyłączeniem zakupu sam. os. przeznaczo-
nych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą), zakup 
lub rozwój oprogramowania komputerowego, patentów, 
licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych lub znaków towarowych, najmu lub dzierżawy 
maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, które są uzasadnio-
ne zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 
racjonalne

Przy wyborze projektów będą brane pod uwagę 
m.in. następujące kryteria:

• korzystanie ze szkoleń organizowanych przez LGD
• poziom udziału wkładu własnego w realizowanej 
 operacji
• przynależność do grupy defaworyzowanej 
 (kobiety, osoby poniżej 35 bądź powyżej 
 50 roku życia)
• utworzenie więcej niż jednego nowego miejsca 
 pracy (szczególnie dla osób z grup defaworyzowanych)
• zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
 środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom 
 klimatu
• wykorzystanie lokalnych produktów rolnych
• posiadanie kwalifikacji/doświadczenia zawodowego
 zbieżnego z zakresem planowanej działalności
• innowacyjny charakter operacji (wg definicji 
 LGD „RAZEM”)
• podniesienie kompetencji w wyniku 
 realizacji operacji


