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Podejście LEADER 

 

Inicjatywa LEADER narodziła się w Unii Europejskiej na początku lat 90 -tych XX wieku i oznacza powiązanie 

działań na rzecz rozwoju wsi. Leader jest podejściem partnerskim,  przekrojowym i wielosektorowym realizowanym 

na danym obszarze, którego głównym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności wiejskiej poprzez 

zaangażowanie podmiotów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.  

Obecnie Leader w Polsce realizowany jest jako oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Leader wdrażany 

jest poprzez Lokalne Grupy Działania za pomocą opracowanej przez mieszkańców obszarów wiejskich Lokalnej 

Strategii Rozwoju oraz realizację wynikających z niej wspólnie założonych celów.   

Doświadczenia pokazują, że podejście Leader może przyczynić się do realnej zmiany w codziennym życiu 

ludzi na obszarach wiejskich. Może pełnić ważną rolę w zdobywaniu nowych rozwiązań na dotychczasowe i nowe 

problemy wsi. Podejście to przyniosło na wielu obszarach wiejskich UE widoczne rezultaty zintegrowanego rozwoju. 

Leader może odegrać istotną rolę pomagając obszarom wiejskim Polski w przystosowaniu się do zmieniającej się 

rzeczywistości. 

W celu realizacji założeń inicjatywy LEADER na obszarze gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość                          

i Zwierzyniec 14.12.2007r. powołane zostało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Głównym 

zadaniem Stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru poprzez wykorzystanie                             

i promocję zasobów, walorów przyrodniczych, turystycznych, kulturowych i historycznych Roztocza oraz aktywizację 

społeczności lokalnej w celu poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Przy zaangażowaniu społeczności 

lokalnej, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju, która 

zawiera analizę słabych i mocnych stron obszaru, szans rozwojowych oraz zagrożeń. Na tej podstawie określone 

zostały misja i cele Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania ogłasza konkursy i wybiera do dofinansowania 

projekty, które najpełniej realizują cele założone we wspólnie opracowanej Strategii.   

 

Działania wdrażane w ramach osi IV Leader: 

Wnioskodawcy, którzy chcą realizować projekty  w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze 

              Roztocze” mogą ubiegać się o pomoc  finansową na następujące działania: 

- „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

- „ Odnowa i rozwój wsi” 

- „Małe projekty” 

 

Instytucje zaangażowane we wdrażanie osi IV Leader: 

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( MRiRW), będące Instytucją Zarządzającą  

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która jest zarówno agencją płatniczą jak                                

i podmiotem wdrażającym dla działań z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”                                 

oraz  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

3. Samorząd Województwa Lubelskiego (SW), który jest podmiotem wdrażającym dla działań: „Odnowa                                

i rozwój wsi”  oraz  „Małe projekty” 

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” - instytucja ogłaszająca nabory wniosków oraz 

wybierającą do dofinansowania projekty realizujące cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.  
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
 

Cel działania  

Działanie ma na celu różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, 

domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Wdrożenie działania 

wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach 

wiejskich. 

 

Kto może być wnioskodawcą 

� Wnioskodawcą może być osoba fizyczna - rolnik lub domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika (osoba pełnoletnia która nie ukończyła 60 roku życia), który 

jest nieprzerwanie ubezpieczony w KRUS pełnym zakresie przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku i ma miejsce zamieszkania na terenie jednej z gmin członkowskich 

LGD „Nasze Roztocze” 

�  Jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących                  

w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez wnioskodawcę, przyznano płatności bezpośrednie.  

� Dodatkowo osoba ta nie wystąpiła o przyznanie lub nie przyznano jej renty strukturalnej w ramach Planu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 lub PROW 2007 – 2013, 

� Wnioskodawca nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej. 

� Pomoc może być przyznana, jeżeli operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym  (warunkiem 

pozytywnej weryfikacji operacji pod kątem uzasadnienia ekonomicznego jest dodatnia wartość NPV, a także 

dodatnia wartość dochodu przynajmniej w roku docelowym);  

 

Wysokość pomocy 

� Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 100 000 zł w ramach jednej 

osi PROW (tj. 100 000 zł w ramach  Osi 3 PROW - konkursy ogłaszane przez ARiMR i dodatkowo 100 000 zł              

w ramach osi 4 Leader - konkursy ogłaszane przez LGD), łącznie jeden beneficjent może pozyskać                       

nawet 200 000 zł 

� Pomoc ma formę refundacji i wynosi max 50% kosztów kwalifikowanych netto poniesionych na realizację 

operacji. 

 

Zakres pomocy 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 

� usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 

� usług dla ludności; 

� sprzedaży hurtowej lub detalicznej; 

� rzemiosła lub rękodzielnictwa; 

� robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 

� usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 

� usług transportowych, komunalnych 

� rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych; 

� przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 

� magazynowania lub przechowywania towarów; 

� wytwarzania produktów energetycznych z biomasy. 
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Koszty kwalifikowane 

1) budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz                    

z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących                   

z rozbiórki; 

2) nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz                

z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących                    

z rozbiórki; 

3) zagospodarowanie terenu; 

4) zakup nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 

5) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej 

działalności gospodarczej; 

6) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub 

przyczep, kosztami kwalifikowanymi będą koszty w wysokości nieprzekraczającej: 

a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności 

gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych; 

b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności 

gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe; 

7) raty zapłacone z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 

4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie 

później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną 

 

Zobowiązania beneficjenta:  

� osiągnięcie celu operacji i zachowania go przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; 

� umożliwienie przeprowadzenia kontroli - przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; 

� przechowywanie dokumentów - przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; 

� informowanie ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy - przez okres 5 lat od 

dnia przyznania pomocy; 

� umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji operacji, zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW; 

� poniesienie kosztów oraz rozliczenie wniosku zgodnie z podpisaną umową - koszty muszą zostać 

uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji musi być wykorzystany 

odpowiedni kod rachunkowy, co odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez 

prowadzenie zestawienia faktur lub rachunków na odpowiednim formularzu  (nie zastosowanie tej zasady 

powoduje pomniejszenie kosztu kwalifikowanego o 10% ). 

 

Wymagane dokumenty 

 

1. Formularz wniosku wraz z załącznikami określonymi w instrukcji wypełnienia wniosku,  

2.  Załączniki dodatkowe: 

 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o członkostwie w LGD „Nasze Roztocze” lub innych organizacjach społecznych 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o realizacji celów LSR 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego 
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Lokalne kryteria wyboru dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

   

Lp. 
Lokalne kryteria 

oceny operacji 
Opis Punktacja 

Przyznane 

punkty 
Waga 

Przyznana 

ocena 

1 
Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców, którzy korzystali ze środków 

UE lub innych środków zewnętrznych 

Posiada doświadczenie – 2 pkt. 

Nie posiada doświadczenia – 1 pkt. 
 1  

2 

Aktywność 

społeczna 

wnioskodawcy 

W ramach wdrażania LSR preferuje się operacje dotyczące  

wzmocnienia kapitału społecznego, stąd preferuje się 

operacje składane przez członków LGD lub członków innych 

organizacji o charakterze społecznym 

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 2 pkt. 

Wnioskodawca jest członkiem innej organizacji o 

charakterze społecznym – 1 pkt. 

Wnioskodawca nie jest członkiem żadnej  organizacji – 

 0 pkt.  

 2  

3 
Realizacja celów 

LSR 

Preferuje się operacje realizujące kilka celów szczegółowych 

LSR. Za cele szczegółowe uznano: rozwój infrastruktury 

turystycznej, poprawa infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej, promocja turystyki i agroturystyki, aktywizacja 

społeczności obszaru LSR, rozwój przedsiębiorczości, 

odnowa i kształtowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona i 

kształtowanie walorów przyrodniczych. 

Operacja realizuje 3 cele szczegółowe – 3 pkt.  

Operacja realizuje 2 cele szczegółowe – 2 pkt. 

Operacja realizuje 1 cel szczegółowy – 1 pkt.  

 3  

4 
Charakter 

operacji 

W ramach realizacji LSR preferuje się operacje zakładające 

wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru: przyrody 

Roztocza, bazy turystycznej, rekreacyjno- wypoczynkowej i 

uzdrowiskowej, zabytków architektury np. związanych z 

Ordynacja Zamoyską, zasobów naturalnych: drzewnych, 

wodnych, skalnych, mikroklimat lub lokalnego dziedzictwa 

turystycznego/kulturowego/historycznego/przyrodniczego 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub lokalne 

dziedzictwo – 2 pkt. 

Operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów ani 

lokalnego dziedzictwa – 0 pkt.  

 2  

5 

Powierzchnia 

gospodarstwa, 

które posiada lub 

w którym pracuje 

wnioskodawca  

Ze względu na duże rozproszenie gospodarstw rolnych  

określone jako słaba strona obszaru LGD preferuje się 

wnioskodawców posiadających lub pracujących w 

gospodarstwach o powierzchni mniejszej niż średnia 

powierzchnia gospodarstwa w województwie 

 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego nie przekracza 

średniej powierzchnię gospodarstwa w województwie - 

2 pkt. 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza średnią 

powierzchnię gospodarstwa w województwie - 1 pkt. 

 2  

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 23 pkt. 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 10 pkt. 
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 

Cel działania  

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy 

a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. 

 

Kto może być wnioskodawcą 

 Osoba fizyczna ubezpieczona poza KRUS, która jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,  

 Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub podejmuje 

działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, które zatrudnia poniżej 10 osób i osiągnęło obrót nieprzekraczający 

równowartości 2 mln euro oraz osiągnęło sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku niższą niż 

równowartość w zł 2 mln euro. 

Siedziba lub oddział, lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz miejsce realizacji projektu  to miejscowość do 5 

tys. mieszkańców, należąca do gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej z obszaru LGD „Nasze Roztocze”;  

 

Wysokość pomocy 

1. Wysokość pomocy nie może przekroczyć: 

• 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne),  

• Od 100 001 zł do 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy                               

(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne),  

• Od 200 001 zł 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie, co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne). 

2. Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 300 000 zł w ramach jednej osi 

PROW (tj. 300 000 w ramach  Osi 3 PROW - konkursy ogłaszane przez ARiMR i dodatkowo 300 000 w ramach osi 4 

Leader - konkursy ogłaszane przez LGD), łącznie jeden beneficjent może pozyskać nawet 600 000 zł 

3. Pomoc ma formę refundacji i wynosi max 50% kosztów kwalifikowanych netto poniesionych na realizację operacji, 

minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi 20 tys. zł 

4. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy 

udzielonej jednemu beneficjentowi wynosi 100 000 zł. 

5. Pomoc może być przyznana, jeżeli operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym (warunkiem 

pozytywnej weryfikacji operacji pod kątem uzasadnienia ekonomicznego jest dodatnia wartość NPV).  

6. Kwalifikowaność wydatków rozpoczyna się od momentu podpisania umowy o dofinansowanie przy czym koszty 

mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy na własne ryzyko wnioskodawcy, dodatkowo 

koszty ogólne (dokumentacja projektowa, koszty nadzoru inwestorskiego), wynoszące do wysokości 10 % wartości 

operacji i poniesione po 1.01.2007r. mogą być kosztami kwalifikowanymi.  

 

Zakres pomocy 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw 

działających w zakresie: 

� usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 

� usług dla ludności; 

� sprzedaży hurtowej lub detalicznej; 

� rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
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� robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 

� usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 

� usług transportowych; 

� usług komunalnych; 

� przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 

� magazynowania lub przechowywania towarów; 

� wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 

� rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

  

Koszty kwalifikowalne 

1. budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz                  

z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych (pochodzących                      

z rozbiórki); 

2. nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz                 

z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych (pochodzących                    

z rozbiórki); 

3. zagospodarowanie terenu; 

4. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 

5. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej 

działalności gospodarczej; 

6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub 

przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej: 

a)  trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji, w przypadku działalności 

gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych  

b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności 

gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe; 

7. raty zapłacone z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie 

własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia 

złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także: 

� koszty transportu do miejsc realizacji operacji (materiałów, maszyn, wyposażenia i sprzętu) 

� koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją 

 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się: 

�  podatku od towarów i usług (VAT), 

�  kosztów zakupu rzeczy używanych, 

� kosztów nabycia nieruchomości. 
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Zobowiązania beneficjenta: 

� osiągnięcie celu operacji i zachowania go przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; 

� ograniczenie prawa do przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji 

lub sposobu ich wykorzystania - przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; 

� umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji operacji, zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW; 

� ograniczenie co do rodzaju, okresu lub miejsca wykonywania działalności - przez okres 5 lat od dnia 

przyznania pomocy; 

� zachowanie utworzonych miejsc pracy – przez okres 2 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; 

� umożliwienie przeprowadzenia kontroli - przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;  

� przechowywanie dokumentów - przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; 

� informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy - przez okres 5 lat od 

dnia przyznania pomocy; 

 

Wymagane dokumenty 

1. Formularz wniosku wraz z załącznikami określonymi w instrukcji wypełnienia wniosku,  

2.  Załączniki dodatkowe: 

 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o członkostwie w LGD „Nasze Roztocze” lub innych organizacjach społecznych 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 

 

Podstawowe błędy we wnioskach  

� Brak dokumentów potwierdzających kategorię obiektów budowlanych związanych z inwestycją                             

a przeznaczonych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej objętej dofinansowaniem lub 

zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 

� W dostarczanych kosztorysach znajdują się roboty budowlane, które nie mogą stanowić kosztów 

kwalifikowanych operacji według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
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Lokalne kryteria wyboru dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

     

Lp. 
Lokalne kryteria 

oceny operacji 
Opis Punktacja 

Przyznane 

punkty 
Waga 

Przyznana 

ocena 

1 

Aktywność 

społeczna 

wnioskodawcy 

W ramach wdrażania LSR preferuje się operacje dotyczące  

wzmocnienie kapitału społecznego, stąd preferuje się 

operacje składane przez członków LGD lub członków innych 

organizacji o charakterze społecznym 

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 2 pkt. 

Wnioskodawca jest członkiem innej organizacji o charakterze 

społecznym – 1 pkt. 

Wnioskodawca nie jest członkiem żadnej  organizacji – 0 pkt.  

 

2  

2 Charakter operacji 

W ramach wdrażania LSR preferuje się operacje zakładające 

wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru: przyrody 

Roztocza, bazy turystycznej, rekreacyjno- wypoczynkowej i 

uzdrowiskowej, zabytków architektury np. związanych z 

Ordynacja Zamoyską, zasobów naturalnych: drzewnych, 

wodnych, skalnych, mikroklimat oraz lokalnego dziedzictwa 

turystycznego/kulturowego/historycznego/przyrodniczego 

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub lokalne dziedzictwo 

– 2 pkt. 

Operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów ani lokalnego 

dziedzictwa – 1 pkt.  

 

2  

3 

Staż w prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

Preferuje się wnioskodawców rozpoczynających działalność 

gospodarczą 

Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą – 3 pkt. 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej 

niż 1 rok – 2 pkt. 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą powyżej 1 

roku – 1 pkt. 

 

1  

4 

Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości 

na obszarze LGD 

W ramach wdrażania LSR preferuje się operacje dotyczące 

różnicowania źródeł dochodu na obszarach wiejskich 

poprzez tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem  

Operacja przewiduje utworzenie 2 i więcej miejsc pracy – 2 

pkt. 

Operacja przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy  – 1 pkt.  

 

3  

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 17 pkt. 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 6  pkt. 
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Odnowa i rozwój wsi 

 

Cel działania  

Działanie ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez:  

�  zaspokojenie potrzeb społecznych  i kulturalnych mieszkańców wsi; 

�  promowanie obszarów wiejskich; 

�  rozwój tożsamości społeczności wiejskiej; 

�  zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich; 

�  wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.  

 

Kto może być beneficjentem 

� gmina; 

� instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; 

� kościół i inny związek wyznaniowy; 

� organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne                         

z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”;  

 

Ograniczenia dla beneficjentów:  

� instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą realizować operacje w zakresie objętym ich 

działalnością statutową; 

� kościoły i związki wyznaniowe mają ograniczony zakres operacji, na które mogą pozyskać dofinansowanie;                  

 

Poziom wsparcia i wysokość pomocy: 

1. Kwota pomocy wynosi maks. 500 tys. zł dla jednej miejscowości w okresie wdrażania PROW 2007-2013                 

z jednej osi priorytetowej (tzn. możliwe jest otrzymanie 500 tys. zł dofinansowania dla wniosku 

realizowanego w miejscowości X  w ramach konkursów ogłaszanych przez UM Województwa Lubelskiego                    

w ramach Osi 3 PROW i 500 tys. zł dofinansowania dla wniosku realizowanego w tej samej miejscowości                    

w ramach osi 4 Leader)   

2. Dofinansowanie do realizacji operacji nie może być niższe niż 25 000 zł i ma formę refundacji 80 % kosztów 

kwalifikowanych poniesionych na jej realizację; 

3. podatek VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury nie jest kosztem 

kwalifikowanym; 

4. kwalifikowaność wydatków rozpoczyna się od momentu podpisania umowy o dofinansowanie przy czym 

koszty mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy na własne ryzyko wnioskodawcy, 

dodatkowo koszty ogólne (np. dokumentacja projektowa, koszty nadzoru inwestorskiego), wynoszące do 10 

% wartości operacji i poniesione po 1.01.2007r. mogą być kosztami kwalifikowanymi.  

 

Zakres pomocy: 

� budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe                              

i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; 

� budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury lub targowisk; 
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� budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków 

pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, 

przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; 

� zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub 

tradycyjnych zawodów; 

� przedsięwzięcia związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, 

chodników lub oświetlenia ulicznego; 

� urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 

� budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; 

� zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy 

estetyki miejscowości; 

� rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych 

pomników historycznych i miejsc pamięci; 

� zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego               

i ich adaptacja na cele publiczne; 

� budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji 

lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 

� odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru 

zabytków. 

 

Zobowiązania beneficjenta:  

� dokonywanie płatności związanych z realizacją operacji w formie rozliczenia bezgotówkowego 

� uwzględnienie wszelkich zdarzeń powodujących poniesienie kosztów kwalifikowanych w oddzielnym 

systemie rachunkowym lub przy wykorzystaniu odpowiedniego kodu rachunkowego (ewentualnie na 

odpowiednim zestawieniu) – w przypadku nie zastosowania się do powyższej zasady koszty kwalifikowalne 

mogą zostać pomniejszone o 10%; 

� osiągnięcie określonego we wniosku o dofinansowanie celu operacji oraz zachowanie go przez 7 lat od dnia 

przyznania pomocy; 

� beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” (za wyjątkiem parafii i organizacji pozarządowych) są 

zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i po zakończeniu postępowania                                

o udzielenie zamówienia publicznego do przedłożenia do kontroli w Urzędzie Marszałkowskim dokumentacji 

z przeprowadzonego przetargu; 

 

Wymagane dokumenty:  

1. Formularz wniosku wraz z załącznikami określonymi w instrukcji wypełnienia wniosku,  

2.  Załączniki dodatkowe: 

 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o członkostwie w LGD 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o realizacji projektu w partnerstwie 
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Lokalne kryteria wyboru dla działania Odnowa i rozwój wsi 

 

Lp. 
Lokalne kryteria 

oceny operacji 
Opis Punktacja 

Przyznane 

punkty 
Waga 

Przyznana 

ocena 

1 
Członkostwo  

w LGD 

Preferowane będą operacje składane przez 

wnioskodawców będących członkiem LGD   

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 2 pkt. 

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt. 

 
3  

2 
Realizacja celów 

LSR  

W ramach wdrażania LSR preferowane się operacje, które 

realizują cele szczegółowe LSR.  Za cele szczegółowe 

uznano: rozwój infrastruktury turystycznej, poprawa 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, promocja 

turystyki i agroturystyki, aktywizacja społeczności obszaru 

LSR, rozwój przedsiębiorczości, odnowa i kształtowanie 

dziedzictwa kulturowego, ochrona i kształtowanie 

walorów przyrodniczych. 

Operacja realizuje 2 i więcej celów szczegółowych  LSR – 2 pkt. 

Operacja realizuje 1 cel szczegółowy LSR – 1 pkt.  

 

2  

3 

Wpływ operacji 

na poprawę 

wizerunku  

obszaru  

W ramach wdrażania LSR realizowane będą operacje, 

które dotyczą rozwoju infrastruktury społeczno-

kulturalnej oraz  funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, 

przy czym preferowane będą operacje dotyczące poprawy 

stanu infrastruktury społecznej i kulturalnej, gdyż ich 

realizacja w większym stopniu przyczyni się do 

wzmocnienia kapitału społecznego obszaru  

Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej - 

2 pkt. 

Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury rekreacyjno - 

wypoczynkowej - 1 pkt. 

 

3  

4 
Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców, którzy korzystali  

ze środków UE  

Wnioskodawca realizował 3 i więcej projektów -3 pkt. 

Wnioskodawca realizował 2 projekty -2 pkt.  

Wnioskodawca realizował 1  projekt -1 pkt. 

Wnioskodawca nie realizował projektów – 0 pkt. 

 

1  

5 

Wpływ operacji 

na wzrost 

aktywności 

społecznej  

Preferuje się operacje, które będą realizowane w 

partnerstwie z  innymi podmiotami (osoby prawne, 

jednostki nieposiadające osobowości prawnej, organizacje 

społeczne) i angażują w formie wolontariatu mieszkańców 

obszaru LGD   

Operacja angażuje min. 2 podmioty i grupę mieszkańców  – 3pkt.  

Operacja angażuje 1 podmiot i grupę mieszkańców  – 2 pkt. 

Operacja angażuje 1 podmiot lub grupę mieszkańców  – 1 pkt.  

 

2  

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 25 pkt. 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 15 pkt. 
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Małe projekty 

Cel działania 

Działanie ma na celu wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.  

 

Kto może być Wnioskodawcą  

Osoby fizyczne,  które są pełnoletnie, są obywatelami państwa członkowskiego UE  i mają miejsce zamieszkania na 

terenie jednej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze, 

Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność 

prawną, jeżeli posiadają siedzibę na terenie jednej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” lub prowadzą 

działalność na tym obszarze: parafie, fundacje albo stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (za 

wyjątkiem województwa i  wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych). 

 

Wysokość i forma pomocy 

� Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł na jeden 

mały projekt, przy czym projekty które z racji zakresu lub typu wnioskodawcy mogłyby być realizowane                       

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, nie mogą przekroczyć wnioskowanej kwoty dofinansowania 

25 000 zł.  

� Poziom dofinansowania dla danego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł w okresie 

wdrażania PROW. 

� Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza od 4 500 zł oraz większa niż 100 000 zł. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek VAT dla podmiotów, które nie mogą go odzyskać,                               

np. stowarzyszenie, osoba fizyczna, parafia, wówczas należy wystąpić o indywidualną interpretację prawa 

podatkowego, natomiast dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów 

władzy i innych instytucji prawa publicznego, m.in. gmin, stowarzyszeń gmin, instytucji kultury VAT stanowi koszt 

niekwalifikowany. 

 

Zakres pomocy 

1.   podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:  

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,  

   b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów                      

z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych                    

w rolnictwie i leśnictwie oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego 

przedsiębiorcy, 

  c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją 

lokalnych walorów,   

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych                 

i wojewódzkich. 

  2. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:  

 a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia,  z  wyłączeniem remontu 

i budowy budynków mieszkalnych,  

 b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,  

 c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów 

pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów. 
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3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR  przez:  

 a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron  

internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie 

folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, 

 b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie 

obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne                   

i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej. 

4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody,                 

w tym obszarów Natura 2000 

5. promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez :  

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, 

               c) kultywowanie: 

� miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 

� języka regionalnego i gwary, 

� tradycyjnych zawodów i rzemiosła 

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  PROW 2007-2013, 

e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 

f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym w tym przez budowę, odbudowę, 

renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu 

wokół nich, 

6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek producentów i usług, których podstawę 

stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub 

przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub 

usług przez: 

 

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 

b) promocję produktów lub usług lokalnych, 

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania,  

„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”  PROW 2007-2013, 

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych  

do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,  

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych  

do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych. 

 

7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia 

działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, 

 z wyłączeniem działalności rolniczej. 
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Koszty kwalifikowane  

Koszty kwalifikowane to koszty racjonalne, uzasadnione zakresem realizacji małego projektu i niezbędne do 

osiągnięcia jego celu, poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, a w przypadku kosztów  ogólnych nie 

wcześniej niż  w dniu 01 stycznia 2007r., 

 

Zakres kosztów kwalifikowanych: 

1)   zakup materiałów lub przedmiotów; 

2)   zakup usług lub robót budowlanych; 

3)  wynajem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń  lub maszyn, z wyłączeniem środków 

transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty 

zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie 

przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy, 

4) koszty niepieniężne obejmujące pracę świadczoną nieodpłatnie oraz koszty udostępnienia ziemi, nieruchomości, 

sprzętu  lub surowców  w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o 

koszty ogólne, 

5) ogólne obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej, opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych, opłaty notarialne, skarbowe lub sądowe oraz koszty sprawowania 

nadzoru autorskiego lub inwestorskiego  w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych 

pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego 

 

Zobowiązania beneficjenta 

1) Osiągnięcie celu małego projektu i zachowanie przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; 

2) Zapewnienie trwałości dóbr zakupionych lub wytworzonych w wyniku realizacji projektu przez okres 5 lat od dnia 

przyznania pomocy; 

3) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia przyznania 

pomocy; 

4) Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności 

ostatecznej; 

5) Informowanie właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; 

6) uwzględnienie wszelkich zdarzeń powodujących poniesienie kosztów kwalifikowanych w oddzielnym systemie 

rachunkowym lub przy wykorzystaniu odpowiedniego kodu rachunkowego (ewentualnie na odpowiednim 

zestawieniu) – w przypadku nie zastosowania się do powyższej zasady koszty kwalifikowane mogą zostać 

pomniejszone o 10%; 

 

Wymagane dokumenty 

1. Formularz wniosku wraz z załącznikami określonymi w instrukcji wypełnienia wniosku,  

2.  Załączniki dodatkowe: 

 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o członkostwie w LGD „Nasze Roztocze” lub innych organizacjach społecznych 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o realizacji projektów w partnerstwie 
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Lokalne kryteria wyboru dla działania Małe projekty 
 

Lp. 
Lokalne kryteria 

oceny operacji 
Opis Punktacja 

Przyznane 

punkty 
Waga 

Przyznana 

ocena 

1 Doświadczenie 

wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców, którzy korzystali ze środków UE lub 

innych środków zewnętrznych 

Posiada doświadczenie – 2 pkt. 

Nie posiada doświadczenie – 1 pkt. 

 2  

2 
Aktywność 

społeczna 

wnioskodawcy 

W ramach wdrażania LSR preferuje się operacje składane przez 

członków LGD lub członków innych organizacji o charakterze 

społecznym 

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 3 pkt. 

Wnioskodawca jest członkiem innej organizacji o charakterze 

społecznym – 2 pkt. 

Wnioskodawca nie jest członkiem żadnej  organizacji – 1 pkt.  

 

3  

3 

Wpływ operacji 

na wzrost 

aktywności 

społecznej  

Preferuje się operacje, które będą realizowane w partnerstwie z  

innymi podmiotami (osoby prawne, jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej, organizacje społeczne) i angażują w formie 

wolontariatu mieszkańców obszaru LGD  

Operacja angażuje min. 2 podmioty i grupę mieszkańców  – 3 pkt.  

Operacja angażuje 1 podmiot i grupę mieszkańców  – 2 pkt. 

Operacja angażuje 1 podmiot lub grupę mieszkańców  – 1 pkt.  

 

2  

4 Wnioskowana 

kwota pomocy  

Preferuje się operacje, których wnioskowana kwota pomocy jest 

niższa niż maksymalna dostępna 

Wnioskowana kwota pomocy stanowi poniżej 60% wartości kosztów 

kwalifikowanych projektu  – 3 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy mieści się w przedziale od 60% do 69% 

wartości kosztów kwalifikowanych projektu  – 2 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy stanowi 70%  wartości kosztów 

kwalifikowanych projektu  – 1 pkt. 

 

1  

5 Charakter 

operacji  

Preferowane są operacje, które w istotny sposób przyczyniają się do 

poprawy wizerunku obszaru LSR. W szczególności dotyczy to rozwoju 

infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej oraz sportowo – 

rekreacyjnej a także promocji turystycznej obszaru LGD poprzez 

opracowanie publikacji i materiałów informacyjno – promocyjnych 

oraz wspierania zespołów folklorystycznych i innych grup 

kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje. 

Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, 

turystycznej lub sportowo – rekreacyjnej – 3 pkt. 

 Operacja dotyczy opracowania publikacji, materiałów informacyjno–

promocyjnych dotyczących obszaru LGD – 2 pkt. 

Operacja dotyczy zakupu strojów, elementów wyposażenia dla 

zespołów folklorystycznych i innych grup kultywujących miejscową 

kulturę, tradycje i zwyczaje – 1 pkt. 

Inne – 0 pkt. 

 

3  

SUMA PUNKTÓW  

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów 31 pkt. 

Minimalna liczba punktów konieczna do wyboru operacji do dofinansowania 16 pkt. 
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O czym należy pamiętać czyli niezbędnik wnioskodawcy 

 

� Informacja o naborze wniosków za pośrednictwem LGD podawana jest do publicznej wiadomości (na stronie 

internetowej LGD www.lgdnaszeroztocze.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Koordynacji 

Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl ). 

� Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście) w Biurze Lokalnej Grupy Działania 

„Nasze Roztocze” - adres Zamość, ul. Peowiaków 92, pokój nr 32, w terminie określonym w ogłoszeniu. 

� Każdy wnioskodawca musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji                                

i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o nadanie numeru składa się w Powiatowym Biurze ARiMR. Należy 

pamiętać, że numer identyfikacyjny nadawany jest tylko jednej osobie w gospodarstwie. Wnioskodawca 

podaje swój numer identyfikacyjny, jeśli został mu nadany, albo numer osoby, której przyznano płatności do 

gruntów rolnych wchodzących w skład danego gospodarstwa, 

� Pomoc w ramach PROW 2007-2013 udzielana jest w formie refundacji, oznacza to, że najpierw musimy 

zrealizować operację (lub jej etap) ponosząc wszelkie koszty ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

wniosku o dofinansowanie, a dopiero potem możemy ubiegać się o zwrot części kosztów, do wysokości 

określonej w umowie o dofinansowanie.  

� Wypłaty środków finansowych dokonuje się po akceptacji wszystkich poprawek i uzupełnień we wniosku                      

o płatność. 

� Należy pamiętać, iż cele operacji muszą być zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 oraz z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” (przynajmniej 

jednym: celem ogólnym, celem szczegółowymi i przedsięwzięciem). Pozwoli to ocenić w jaki sposób 

realizacja celów operacji przyczyni się do realizacji celów LSR.  

� Operacje ubiegające się o dofinansowanie są oceniane przez Radę LGD „Nasze Roztocze” pod względem 

zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru. Następnie wnioski wybrane przez LGD do 

dofinansowania są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego („Odnowa                         

i rozwój wsi”, „Małe projekty”) lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa („Różnicowanie                             

w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”) w celu formalnej oceny 

zgodności z PROW 2007-2013 oraz podpisania umów o dofinansowanie.     
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Terminy w procesie oceny wniosków przez Lokalną Grupę Działania: 

 

Rada LGD ocenia złożone w ramach naboru wnioski: 

� W terminie do 21 dni od dnia, w którym upłynął termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy 

przeprowadzana jest ocena zgodności z LSR oraz ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru, 

� LGD informuje pisemnie wnioskodawców o wynikach oceny oraz o możliwości złożenia odwołania, 

� Wnioskodawcy mają prawo do wniesienia odwołania na określonym formularze w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania pisma informującego o wynikach oceny, 

� Rada LGD rozpatruje odwołania (jeżeli wpłynęły  do biura Stowarzyszenia),  

� Po zakończeniu procedury odwoławczej następuje wybór operacji do dofinansowania w ramach dostępnego 

w danym konkursie limitu środków finansowych z uwzględnieniem minimalnych wymagań dla projektów, 

które mogą być realizowane w ramach wdrażania LSR 

� Rada Stowarzyszenia przyjmuje w formie uchwały, oddzielnej dla każdej operacji, operacje wybrane do 

dofinansowania w ramach limitu środków przeznaczonych na konkurs oraz operacje nie wybrane do 

finansowania, 

� w terminie do 45 dni od dnia w którym upłynął termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy wnioski 

przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego („Odnowa i rozwój wsi”, „Małe 

projekty”) lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa („Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”) w celu przeprowadzenia oceny formalnej, oceny 

kompletności i poprawności technicznej i ekonomicznej, 

� po pozytywnym zakończeniu procesu oceny podpisywana jest umowa o dofinansowanie.     

 


