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Zasady otrzymywania dotacji

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

Łuków, 15 października 2020 r.
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Etap przygotowawczy
Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu zachęcamy Państwa do
przeanalizowania wymogów wynikających z dokumentacji konkursowej załączonej do ogłoszenia
o naborze oraz przeanalizowania formularzy wniosków, wymaganych załączników, instrukcji do
wypełniania wniosku i biznesplanu oraz wzoru umowy, która będzie podpisywana.
Nabór ma charakter konkursowy, czyli dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej
punktów według lokalnych kryteriów wyboru i mieszczą się w limicie środków. Środki można będzie
uzyskać dopiero po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Forma i wysokość wsparcia
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie dla przedsiębiorców
zamierzających rozwijać swoją działalność gospodarczą przewidziała możliwość wsparcia finansowego dla
przedsięwzięcia:
1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego
Kwota wsparcia:
−

Wysokość pomocy: do 300 000 zł na jednego Beneficjenta.

−

Poziom dofinansowania: do 70% w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, czyli po
zrealizowaniu całości inwestycji Beneficjent zwraca się z wnioskiem o płatność maksymalnie 70%
kosztów kwalifikowalnych (dla Wnioskodawcy będącego płatnikiem VAT koszty kwalifikowalne to
koszty netto).

−

Wymóg minimalnych kosztów całkowitych projektu (brutto): min. 50 000 zł.

Warunki udzielenia wsparcia
✓ Beneficjent działania:
− Mikro i małe przedsiębiorstwo pod warunkiem, że miejsce lub oddział, pod którym wykonuje
działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
w Krajowym Rejestrze Sądowym znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (tj. na obszarze Gmin: Adamów, Krzywda,
Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Miasta
Stoczek Łukowski).
W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej
w formie spółki cywilnej warunki określone powyżej powinny być spełnione przez wszystkich
wspólników tej spółki.
− Wnioskodawca, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
wykonywał działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
Przedsiębiorców 09.07.2020 r. (Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.) przez okres co najmniej 365 dni oraz
nadal wykonuje tę działalność.
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−

Wnioskodawca, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer
identyfikacyjny został nadany spółce.

−

Wnioskodawca, któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu
podmiotowi pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

− Ponadto:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować, lub
posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest
osobą fizyczną, lub
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
oraz:
wykaże, że koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez Beneficjenta kosztów
kwalifikowalnych operacji oraz 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.;
operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim
objętym LSR Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, chyba że operacja
dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego,
którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
inwestycje w ramach operacji 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
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania
obowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
wykaże, że realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest
wymagane odrębnymi przepisami.

✓ 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 co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do
dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

−

prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trwałość operacji wynoszący 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej.

−
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✓ Formularze, instrukcje, wzór umowy o przyznanie pomocy:
I.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)
Dostępne na stronie ARiMR >>> przejdź <<<

Koszty projektu
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
−

ogólne (w tym: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo
w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),

−

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 dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

−

zakup nowych maszyn lub wyposażenia,

−

zakup nowych środków transportu w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (jeżeli zakup pojazdu
jest ściśle związany z rodzajem podejmowanej działalności gospodarczej),

−

zakup rzeczy innych niż wymienione w/w, w tym materiałów – które są uzasadnione zakresem
operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kryteria oceny operacji
Wyboru projektów złożonych na ogłoszony konkurs dokonuje Rada LGD. Ocena dokonywana jest według
tych samych kryteriów wobec wszystkich wniosków. Ocena wniosku odbywa się czteroetapowo.
1 ETAP. CZĘŚĆ A Karta oceny wniosku na rozwój działalności gospodarczej pod względem formalnym
Weryfikacja któregokolwiek punktu od 1 do 7 po zaznaczeniu:
„DO UZUPEŁNIENIA” – Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia złożonej dokumentacji,
„NIE”- negatywny wynik wstępnego sprawdzenia dokumentów, jest podstawą do odrzucenia wniosku.
2 ETAP. CZĘŚĆ B Stwierdzenie zgodności wniosku na rozwój działalności gospodarczej z PROW 20142020
Weryfikacja któregokolwiek punktu i zaznaczenie:
„DO UZUPEŁNIENIA” – Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia złożonej dokumentacji,
„NIE”- negatywny wynik wstępnego sprawdzenia dokumentów, jest podstawą do odrzucenia wniosku.
3 ETAP. CZĘŚĆ C Stwierdzenie zgodności wniosku na rozwój działalności gospodarczej z LSR
Weryfikacja któregokolwiek punktu i zaznaczenie:
„DO UZUPEŁNIENIA” – Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia złożonej dokumentacji,
„NIE”- negatywny wynik wstępnego sprawdzenia dokumentów, jest podstawą do odrzucenia wniosku.
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4 ETAP. CZĘŚĆ D Lokalne kryteria oceny operacji
Wnioski w tym etapie podlegają ocenie punktowej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym
etapie wynosi 38. Minimalna liczba punktów kwalifikująca wniosek do umieszczenia na liście rankingowej
wynosi 19.
Kryteria oceny operacji
1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD:
• Korzystał z doradztwa w biurze LGD
• Uczestniczył w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym
• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

- 2 pkt
- 2 pkt


Przyznana liczba pkt
(maks. 4 pkt):

……………………

Preferuje się Wnioskodawców korzystających ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura
LGD. Doradztwo w biurze LGD dokumentowane jest kartą udzielonego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku i
biznesplanu, natomiast udział w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym potwierdzony jest listą obecności.
2. Udział wkładu własnego w realizowanej operacji wynosi:
• Powyżej 50 %
• 41 – 50 %
• 30 – 40 %
• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

- 4 pkt
- 2 pkt
- 0 pkt


Przyznana liczba pkt
(maks. 4 pkt):

……………………

Preferowane będą projekty zapewniające wyższy niż minimalny poziom wkładu własnego wnioskodawcy. Celem jest
promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu.
3. Wnioskodawca jest (problematyka grup defaworyzowanych określonych w LSR):
- 2 pkt
• Kobietą
- 2 pkt
• Osobą poniżej 35 roku
- 2 pkt Przyznana liczba pkt
• Osobą powyżej 50 roku
(maks. 4 pkt):

• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
Preferowane będą projekty realizowane przez osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR. W przypadku Spółek,
kryterium to będzie spełnione w przypadku gdy co najmniej jedna osoba będąca członkiem Spółki lub Zarządu należy do
grupy defaworyzowanej.

4. W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone nowe i utrzymane w okresie trwałości projektu miejsce pracy:
- 4 pkt Przyznana liczba pkt
• Więcej niż jedno miejsce pracy
- 0 pkt
• Jedno miejsce pracy
(maks. 4 pkt):

• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………
Warunkiem otrzymania punktów jest utrzymanie średniorocznego zatrudnienia i zatrudnienie co najmniej 1 osoby.
Preferowane są projekty generujące jak najwięcej nowych miejsc pracy. Dodatkowe punkty mogą uzyskać w tym kryterium
przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać środki na rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa, jeżeli zatrudnią większą liczbę
osób niż jest wskazane w wymogach jako minimum. Jako miejsce pracy liczy się utworzenie i utrzymanie pełnego etatu.
5. W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone i utrzymane w okresie trwałości projektu nowe miejsce pracy dla
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kobiety lub osoby poniżej 35 roku lub powyżej 50 roku życia:
• Więcej niż jedno miejsce pracy
• Jedno miejsce pracy
• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

- 4 pkt
- 2 pkt


Przyznana liczba pkt
(maks. 4 pkt):

……………………

Preferowane będą projekty przewidujące zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR, tj.:
- osoby poniżej 35 roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety.
Jako miejsce pracy liczy się utworzenie i utrzymanie pełnego etatu.
6. Operacja będzie realizowana w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców:
- 2 pkt
• Tak
Przyznana liczba pkt
(maks. 2 pkt):
• Nie
- 0 pkt

• Do uzupełnienia
………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………..
Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Dotyczy
miejscowości, w tym również miejscowości będących jednostkami pomocniczymi gmin (sołectwa, dzielnice lub osiedla),
opisanych liczbą mieszkańców zamieszkałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na stałe lub
czasowo.
7. Operacja obejmuje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom
klimatu:
- 4 pkt
• Tak
- 0 pkt Przyznana liczba pkt
• Nie
(maks. 4 pkt):

• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
Premiowane będą operacje, które w jak największym stopniu przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadniać fakt spełniania
kryterium, a uzasadnienie musi mieć odzwierciedlenie w planowanych kosztach inwestycyjnych, ze wskazaniem pozycji
kosztowych z zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiących 5% kosztów kwalifikowalnych.
Za rozwiązania promowane w ramach kryterium uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup
i montaż solarów, pomp ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne, itp.), zakup urządzeń/maszyn zawierających rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska, itp.
Punktów nie przyznaje się, jeżeli planowane w projekcie rozwiązania są energooszczędne lub prośrodowiskowe, ale
powszechnie stosowane i standardowe przy tego typu nowych inwestycjach (np. nowe urządzenia niezbędne do realizacji
operacji: sprzęt AGD / RTV klasy A+, itp.).

8. Realizowana operacja w zakresie przetwórstwa spożywczego wykorzystuje lokalne produkty rolne:
- 2 pkt
• Tak
Przyznana liczba pkt
- 0 pkt
• Nie
(maks. 2 pkt):

• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………
Preferowane są operacje w zakresie przetwórstwa spożywczego, w ramach których planuje się zakładanie nowych
podmiotów wykorzystujących lokalne produkty rolne. Za produkty rolne uznaje się płody ziemi, (np. owoce, warzywa,
zboża, itp.) oraz zwierzęta chowu gospodarskiego i powstałe produkty pochodne tego chowu (np. zwierzęta rzeźne, mleko,
jaja, itp.) wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju. Lokalne produkty rolne powinny stanowić minimum
30% ogólnej ilości surowca zużywanego w procesie produkcyjnym. Udokumentowaniem wykorzystania surowca powinny
być przedwstępne umowy kontraktacyjne zawierające planowaną do zakupu ilość, termin oraz sposób regulacji cen.
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9. Wnioskodawca posiada kwalifikacje/doświadczenie zawodowe zbieżne z zakresem planowanej działalności (w tym
kursy, szkolenia itp.):
- 2 pkt
• Tak
Przyznana liczba pkt
- 0 pkt
(maks. 2 pkt):
• Nie

• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………
Premiowani będą Wnioskodawcy posiadający kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z planowaną działalnością
gospodarczą. Wnioskodawcy, oprócz opisania we wniosku spełnienia kryterium, powinni dołączyć do wniosku dokumenty,
które to potwierdzą:
1) kwalifikacje: doświadczenie w dziedzinie związanej z zakresem operacji (referencje, świadectwa pracy, zaświadczenia
itp.);
2) wykształcenie: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp. dot. zakresu operacji;
3) posiadane zasoby (ludzkie) związane z charakterem operacji i planowane do wykorzystania do jego realizacji.
10. Operacja jest innowacyjna:
- 4 pkt
•
Tak - na obszarze LGD, zgodnie z definicją innowacyjności podaną w LSR LGD
„RAZEM”
- 3 pkt
•
Tak – na obszarze LGD
Przyznana liczba pkt
- 2 pkt
(maks. 4 pkt):
•
Tak – na obszarze gminy, w której będzie prowadzona planowana we
wniosku działalność
- 0 pkt
•
Nie

……………………
•
Do uzupełnienia
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………
Kryterium weryfikowane na podstawie opisu zawartego we wniosku, biznesplanie dotyczącego trwałego i mierzalnego
efektu wdrożenia rozwiązania innowacyjnego, np. wprowadzenia nowej technologii, produktu, usługi, wykorzystania
lokalnych zasobów, w tym zgodnych z definicją podaną w LSR.
11. W wyniku realizacji zostaną podniesione kompetencje minimum jednej osoby:
- 2 pkt
• Tak
Przyznana liczba pkt
- 0 pkt
• Nie
(maks. 2 pkt):

• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………

Premiowane będą projekty w wyniku których zostaną podniesione kompetencje beneficjentów/pracowników. Opis
operacji powinien wskazywać konkretną nazwę kursu/szkolenia podnoszącego kompetencje, a planowane koszty z tego
tytułu powinny mieć odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
12. Wnioskodawca udokumentował planowane do poniesienia koszty:
Przyznana liczba pkt
- 2 pkt
• Tak
(maks. 2 pkt):
- 0 pkt
• Nie

• Do uzupełnienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………
Preferowane są wnioski w których uzasadniono planowane do poniesienia koszty oraz wnioskodawca dołączył
dokumentację potwierdzającą poziom przyjętych cen dla poszczególnych pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego. Do
operacji obejmujących prace budowlane, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzja wnioskodawca
dołącza kosztorys inwestorski. Do pozostałych pozycji z-r-f wnioskodawca dołączył oferty potwierdzające przyjęty poziom
cen (dotyczy kosztów jednostkowych powyżej 500 zł netto).
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Suma wszystkich przyznanych punktów
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
……………………
Maksymalna liczba możliwych punktów do uzyskania
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
38 pkt
Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za
zgodny z kryteriami lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych
punktów do uzyskania (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
19 pkt
Wynik stwierdzenia zgodności z lokalnymi kryteriami:
Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych punktów
 wniosek
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest większa niż wartość liczbowa określona w wierszu
zgodny z
„Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami
lokalnymi
lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania
kryteriami:
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” – pozwala stwierdzić zgodność z lokalnymi kryteriami.
Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych punktów
 wniosek
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest niższa niż wartość liczbowa określona w wierszu
niezgodny
„Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami
z lokalnymi
lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania
kryteriami:
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” – pozwala stwierdzić nie zgodność z lokalnymi
kryteriami
 do
weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD,
uzupełnienia
zgodnie z art. 22 ust. 1a - 1c ustawy RLKS
Ostateczny wynik stwierdzenia zgodności z lokalnymi kryteriami:
Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych punktów
 wniosek
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest większa niż wartość liczbowa określona w wierszu
zgodny
„Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami
z lokalnymi
lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania
kryteriami:
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” – pozwala stwierdzić zgodność z lokalnymi kryteriami.
Wartość liczbowa określona w wierszu „Suma wszystkich przyznanych punktów
 wniosek
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” jest niższa niż wartość liczbowa określona w wierszu
niezgodny
„Minimalna liczba punktów nie zbędnych do uznania wniosku za zgodny z kryteriami
z lokalnymi
lokalnymi tj. 50% maksymalnej liczby możliwych punktów do uzyskania
kryteriami:
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)” – pozwala stwierdzić nie zgodność z lokalnymi
kryteriami

Czynność
Ocenił - Członek Rady

Imię i nazwisko

Data, podpis

Szczegółowy opis kryteriów części A, B, C oraz D dostępny jest w dokumencie Karta oceny operacji, pod
numerem 15 (Zasady otrzymywania dotacji
Rozwijanie działalności gospodarczej
15. Karta oceny
operacji).

POZOSTAŁE INFORMACJE
DORADZTWO
Pracownicy Biura LGD „RAZEM” świadczą bezpłatne usługi doradcze w zakresie sprawdzenia wniosku wraz
z załącznikami w ramach ogłoszonego naboru. Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19
zaleca się, aby potencjalny Wnioskodawca przesłał do sprawdzenia wniosek drogą elektroniczną.
Konsultacje są możliwe w godzinach pracy Biura LGD „RAZEM” z wyłączeniem ostatnich trzech dni naboru
wniosków.
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Konsultacje mogą dotyczyć następujących aspektów:
−
−
−
−

sprawdzenie zgodności wniosku z LSR,
oceny formalnej wniosku,
kwalifikowalności kosztów,
innych obszarów wiedzy, niezbędnych do skutecznego aplikowania przez Wnioskodawcę.

Uwaga!
✓ Wnioskodawca za skorzystanie z doradztwa w zakresie konsultacji wniosku i biznesplanu
otrzymuje 2 punkty według lokalnych kryteriów oceny operacji.
✓ W ramach konsultacji sprawdzany jest tylko kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami!
Pobierz Regulamin doradztwa

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane na informatycznym
nośniku danych, np. na płycie CD) w 2 identycznych egzemplarzach (jeden dla LGD, drugi dla UMWL)
należy składać zgodnie z Ogłoszeniem o naborze udostępnionym na stronie LGD „RAZEM” (Nabory)

BIZNESPLAN
Biznesplan, stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, powinien zawierać co najmniej:
▪
▪
▪
▪
▪

opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom
sprzedaży produktów lub usług;
informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;
planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Biznesplan powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją.

WYBÓR PRZEZ RADĘ LGD „RAZEM” I WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ UMWL
Ocena zgodności z LSR i merytoryczna złożonych przez Wnioskodawców wniosków o przyznanie pomocy
dokonywana jest przez Radę Stowarzyszenia LGD „RAZEM” zgodnie z obowiązującymi procedurami
i kryteriami wyboru. Wyboru operacji do dofinansowania Rada LGD dokonuje w terminie nie dłuższym niż
60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. Jeżeli
w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub
dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty
wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub
dokumentów.
Poniżej więcej informacji dot. oceny i wyboru operacji do dofinansowania:
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru
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WAŻNE!
Po przekazaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Wnioskodawca może
być wezwany do wniesienia uzupełnień i wyjaśnień, które może złożyć tylko raz, w terminie wskazanym
w piśmie. Czas weryfikacji wniosków przez UMWL wynosi według rozporządzenia 4 miesiące (nie licząc
czasu na wniesienie uzupełnień/wyjaśnień). Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez UMWL
Wnioskodawca zostaje zaproszony do podpisania umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

brak uzasadnienia zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji,
niekompletny wniosek - brak załączników,
źle sformułowane cele operacji,
zawyżone ceny produktu/ofert w zestawieniu rzeczowo-finansowym,
brak 2 ofert na każdą pozycję wymienioną w zestawieniu rzeczowo-finansowym lub
nieprawidłowo przygotowane oferty (jeśli drukujemy ofertę będącą załącznikiem z maila, to
drukujemy również całą treść maila z danymi oferenta – opcja w prawym, górnym rogu DRUKUJ;
jeśli drukujemy ofertę ze sklepu internetowego, to robimy print screen i drukujemy lub po prostu
wybieramy opcję DRUKUJ i drukujemy pełną ofertę, z datą i danymi strony internetowej),
w przypadku planowanych szkoleń brak określonego programu, tematyki i terminu szkolenia,
niespójne tabele finansowe w biznesplanie,
źle rozpisane etapy realizacji operacji, źródła finansowania i projekcja finansowa,
niedostatecznie oszacowane koszty działalności, amortyzacja, przychody w tabeli rachunek zysków
i strat.

POMOC NIE PRZYSŁUGUJE NA OPERACJE SKLASYFIKOWANE W 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 oraz motocykli,
transport kołowy, lotniczy i kolejowy,
gospodarka magazynowa.

GRUPY DEFOWARYZOWANE:
Do grupy defowaryzowanej zalicza się osoby:
•

poniżej 35 roku życia,

•

powyżej 50 roku życia,

•

kobiety.
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DEFINICJA INNOWACYJNOŚCI ZGODNA Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU:
INNOWACYJNOŚĆ W KRYTERIACH WYBORU OPERACJI
Obszar LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiada wewnętrzny potencjał historyczny związany
z walkami powstańczymi (głównie prowadzonymi w czasie Powstania Styczniowego, Listopadowego oraz
I i II Wojny Światowej), a także miejscem narodzin i silnie zarysowanej twórczości wybitnego polskiego
pisarza Henryka Sienkiewicza. Ziemia Łukowska była miejscem walk powstańczych podczas powstania
styczniowego pod dowództwem Ks. Stanisława Brzóski oraz walk Samodzielnej Grupy Operacyjna
"Polesie" pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga podczas kampanii wrześniowej pod Wolą Gułowską
oraz Serokomlą w 1939 roku.
Realizacja celów LSR wymaga wprowadzenia nowych i udoskonalonych elementów turystyki historycznej
i kulturowej. Przedsięwzięciem wyznaczonym bezpośrednio do realizacji innowacji - jednego z celów
przekrojowych PROW jest Kultywowanie lokalnych tradycji i historii z innowacją w tle, realizujące cel
szczegółowy Świadome i aktywne społeczeństwo innowacyjnie wykorzystujące lokalne tradycje. Ponadto
innowacyjność jest elementem wysoko premiowanym w kryteriach oceny pozostałych operacji
realizowanych w ramach LSR.
Przez innowacyjność premiowaną w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
rozumie się nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych w
postaci osobliwości przyrody nieożywionej, zasobów historycznych i kulturowych związanych z walkami
powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a także I i II Wojny Światowej oraz życiorysu
i twórczości Henryka Sienkiewicza.
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