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Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” obejmuje obszar 6 gmin -  
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PROW 2014-2020 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (PROW 2014-2020) 
został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Program jest 
wkomponowany w  całościowy system polityki rozwoju kraju. 
Celem głównym PROW 2014 -2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie 
klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.  
 

Działanie RLKS 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest jednym z działań 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata              
2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).   
Działanie RLKS umożliwia lokalnym społecznościom inicjowanie, 
podejmowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych 
odpowiadających na potrzeby społeczne i gospodarcze obszaru. Realizacja 
podejścia RLKS przyczyni się do zrównoważonego rozwoju lokalnego, który jest 
ważnym elementem efektywnego wykorzystania zasobów i potencjału regionu 
oraz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej i rozwoju społeczno-
gospodarczego. 
W ramach realizacji działania RLKS Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Nasze Roztocze” we współpracy ze społecznością lokalną, przedsiębiorcami              
i samorządami lokalnymi opracowało Strategię Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023. Strategia wraz              
z wymaganymi załącznikami została złożona do konkursu ogłoszonego przez 
Zarząd Województwa Lubelskiego i decyzją powołanej przez Zarząd 
Województwa Komisji została wybrana do realizacji.  
Podpisana przez Zarząd LGD „Nasze Roztocze” Umowa ramowa przyznaje 
LGD dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięć i celów zawartych w Strategii.  
W okresie wdrażania Strategii Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” będzie 
ogłaszać konkursy i przyznawać dofinansowanie dla projektów, które realizują 
założone w Strategii cele oraz wpływają na osiągnięcie zakładanych wskaźników 
produktów i rezultatów.    
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Budżet Strategii przeznaczony na konkursy to 7 600 000,00 zł, z czego 50%              
tj. 3 800 000,00 zł przeznaczone jest na wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. Projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości zostały 
uwzględnione  w opracowanej przez LGD Strategii w ramach: 
Celu Ogólnego 2.0 Wspieranie lokalnej gospodarki Naszego Roztocza oraz 
Celu Ogólnego 3.0 Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.  
 

W ramach Celu Ogólnego 2.0 Wspieranie lokalnej gospodarki Naszego 
Roztocza przewidziana została realizacja Przedsięwzięć: 
 

2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD.  
Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców obszaru LGD, którzy 
zamierzają założyć działalność gospodarczą, a w szczególności do osób 
należących do zidentyfikowanych na obszarze LGD grup defaworyzowanych              
tj. osób bezrobotnych, osób do 35 roku życia, osób po 50 roku życia. W ramach 
przedsięwzięcia można realizować różne typy projektów, jednak ze względu na 
konieczność ochrony środowiska i cennych zasobów przyrodniczych obszaru, 
szczególnie wspierane będą osoby, które przy tworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa wezmą pod uwagę wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
lub działania związane z poprawą efektywności energetycznej obiektów, 
procesów produkcyjnych, maszyn i innych urządzeń. Są to elementy wpisujące się 
w innowacyjność obszaru LGD „Nasze Roztocze”.  
Budżet przedsięwzięcia: 960 000,00 zł 
 

2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy.  
Przedsięwzięcie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą na obszarze LGD, a w szczególności do podmiotów, które chcą 
rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą w oparciu o innowacyjne 
rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej oraz 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie dodatkowo ma na 
celu stworzenie miejsc pracy dla osób należących do zidentyfikowanych na 
obszarze LGD grup defaworyzowanych tj. osób bezrobotnych, osób do 35 roku 
życia, osób po 50 roku życia. 
Budżet przedsięwzięcia: 960 000,00 zł 
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W ramach Celu Ogólnego 3.0 Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru 
LGD przewidziana została realizacja Przedsięwzięć: 
 

3.1.3 Tworzenie produktów i usług dla turystów.  
Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców obszaru LGD, którzy 
zamierzają założyć działalność gospodarczą, a w szczególności do osób 
należących do zidentyfikowanych na obszarze LGD grup defaworyzowanych              
tj. osób bezrobotnych, osób do 35 roku życia, osób po 50 roku życia.  W ramach 
przedsięwzięcia wspierane będzie zakładanie nowych przedsiębiorstw w branży 
noclegowej, gastronomicznej oraz tworzenia produktów i usług dla turystów. 
Budżet przedsięwzięcia: 880 000,00 zł 
 

3.1.4 Rozwój produktów i usług dla turystów.  
Przedsięwzięcie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą na obszarze LGD, a w szczególności do podmiotów, które chcą 
rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą z branży produktów i usług dla 
turystów a także do przedsiębiorców, którzy chcą rozszerzyć prowadzoną 
działalność gospodarczą o wprowadzenie produktów i usług dla turystów.  
Przedsięwzięcie dodatkowo ma na celu stworzenie miejsc pracy dla osób 
należących do zidentyfikowanych na obszarze LGD grup defaworyzowanych              
tj. osób bezrobotnych, osób do 35 roku życia, osób po 50 roku życia. 
Budżet przedsięwzięcia: 1 000 000,00 zł 
 
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 rozwój 
przedsiębiorczości poprzez Lokalne Grupy Działania będzie realizowany             
w ramach dwóch typów projektów: 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej, 
2. Rozwijanie działalności gospodarczej. 

 
Pomoc przyznana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na rozwój przedsiębiorczości ma charakter pomocy              
de minimis.  
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Podejmowanie działalności gospodarczej 

 

O pomoc może ubiegać się: 
 osoba fizyczna, która: 
 jest pełnoletnia i zamieszkuje na obszarze objętym LSR tj. na obszarze 

jednej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” (Adamów, Józefów,  
Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec lub wiejskiej gminy Zamość). 

 nie podlega ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, 
chyba że podejmuje działalność gospodarczą dotyczącą produkcji 
artykułów spożywczych lub produkcji napojów, 

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała 
działalności gospodarczej tzn. nie była wpisana do CEIDG, 

 nie otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym 
wnioskiem o przyznanie pomocy.  

 

Dodatkowe warunki przyznania pomocy: 
 osoba ubiegająca się o pomoc musi posiadać numer identyfikacyjny 

nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
 operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR              

tj. na obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze”, 
 koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych 

środków publicznych, 
 realizacja operacji powinna przebiegać w nie więcej niż 2 etapach a jej 

rozliczenie powinno nastąpić w terminie do 2 lat od dnia zawarcia 
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r., 

 inwestycje w ramach operacji powinny być realizowane na 
nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością osoby 
ubiegającej się o przyznanie pomocy lub osoba ta posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku              
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz 
okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,  

 operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie              
z załączonym do wniosku biznesplanem. 
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Zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy dla osób 
podejmujących działalność gospodarczą: 

 podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej podlegającej 
przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jej 
wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej oraz: 

 zgłoszenie osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy do 
ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia rentowego              
i ubezpieczenia wypadkowego zgodnie z przepisami o systemie 
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności              
i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata 
od dnia wypłaty płatności końcowej, lub  

 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem 
realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone 
to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie 
utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej. 

 osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub 
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia,              
w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.  

Zakresy działalności gospodarczej  które nie podlegają wsparciu: 
 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 lotniczy i kolejowy i gospodarka magazynowa. 
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Wysokość i forma wsparcia dla osób podejmujących działalność 
gospodarczą:   

 kwota pomocy określona w Strategii dla podejmowania działalności 
gospodarczej wynosi 80 000,00 zł, co oznacza, że wnioskowana kwota 
pomocy wynikająca z biznesplanu nie może inna niż 80 000,00 zł.  

 pomoc jest wypłacana po podpisaniu umowy przyznania pomocy              
w dwóch transzach: 

- pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana 
jeżeli beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłosił się 
do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania tej działalności oraz uzyskał pozwolenia, 
zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane do realizacji inwestycji 
objętej wnioskiem o przyznanie pomocy. 
- druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 
operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. 

 

Kryteria według których LGD przyznaje dodatkowe punkty: 
 utworzenie dodatkowych  miejsc pracy w ramach założonej działalności 

gospodarczej (oprócz samozatrudnienia), 
 wnioskodawca jest przedstawicielem jednej ze zidentyfikowanych              

w Strategii grup defaworyzowanych tj. jest osobą bezrobotną, na dzień 
złożenia wniosku ma mniej niż 35 lat lub więcej niż 50 lat, 

 wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe lub 
wiedzę zbieżną z zakresem planowanej działalności gospodarczej, 

 wnioskodawca skorzystał z doradztwa lub szkoleń organizowanych przez 
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Podejmowanie działalności gospodarczej jest przewidziane w opracowanej 
przez LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
w ramach Przedsięwzięć: 
2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD 
3.1.3 Tworzenie produktów i usług dla turystów 
 

 

8 

Wysokość i forma wsparcia dla osób podejmujących działalność 
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Rozwijanie działalności gospodarczej 
 

O pomoc może ubiegać się:   
 podmiot będący mikro lub małym przedsiębiorstwem z obszaru 

objętego LSR, do którego stosuje się przepisy ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, 

 miejsce oznaczone adresem, pod którym podmiot wykonuje działalność 
gospodarczą zgodnie z CEIDG znajduje się na obszarze objętym LSR,      
tj. na obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” 
(Adamów, Józefów,  Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec lub 
wiejskiej gminy Zamość). 

 podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku do LGD wykonywał łącznie 
przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją 
wykonuje, 

 podmiot, który otrzymał pomoc na podejmowanie działalności 
gospodarczej, może wnioskować o przyznanie pomocy na rozwój 
działalności po upływie co najmniej 2 lat od dnia przyznania pomocy. 
 

Dodatkowe warunki przyznania pomocy: 

 podmiot powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

 operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR tj. na 
obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” (Adamów, 
Józefów,  Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, wiejska gmina 
Zamość), 

 koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych 
środków publicznych, 

 realizacja operacji powinna przebiegać w nie więcej niż 2 etapach a jej 
rozliczenie powinno nastąpić w terminie do 2 lat od dnia zawarcia 
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r., 

 inwestycje w ramach operacji powinny być realizowane na 
nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu  
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ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku 
 o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz 
okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,  

 operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie              
z załączonym do wniosku biznesplanem, 

  minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.  
 podmiot ubiegający się o dofinansowanie wykaże, że: 

 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; 

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 
 została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest 

wymagane przepisami odrębnymi. 
 

Załączony do wniosku Biznesplan planowanej operacji zawiera 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. 
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Zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy dla rozwijania 
działalności gospodarczej: 

 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 lat od dnia wypłaty 
płatności końcowej. 

 

Zakresy działalności gospodarczej  które nie podlegają wsparciu: 
 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 lotniczy i kolejowy, 
 gospodarka magazynowa. 

 

Wysokość i forma wsparcia w ramach rozwijania działalności 
gospodarczej: 

 pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów, 
 wysokość pomocy nie może przekroczyć 300 000,00 zł, jednak nie więcej 

niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. 
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Koszty kwalifikowane w ramach rozwijania działalności gospodarczej: 

1) ogólne, 
2) zakup robót budowlanych lub usług, 
3)  zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup 

patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych lub znaków towarowych, 

4) najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji              

z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn 
lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

6) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie              
z kierowcą, 

7) zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 
8) wynagrodzenia i inne świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, 

związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty 
ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów              
w związku z zatrudnieniem tych pracowników,  

9) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa 
podmiot nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT 

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu 
oraz racjonalne. 

 
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne (koszty dokumentacji 
projektowej i nadzorów inwestorskich) są uwzględniane w wysokości 
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty 
zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych 
kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 
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Kryteria według których LGD przyznaje dodatkowe punkty: 

 operacja przewiduje utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy, 
 wnioskodawca zobowiązał się do utworzenia miejsca pracy dla osób 

bezrobotnych, będących w wieku poniżej 35 lat lub więcej niż 50 lat, 
 wkład własny wnioskodawcy jest większy niż minimum określone 

przepisami (więcej niż 30% wartości netto kosztów kwalifikowanych), 
 wnioskowana kwota pomocy jest niższa niż 200 tys. zł, 
 złożony wniosek jest kompletnie wypełniony i zostały do niego 

dołączone wymagane załączniki, 
 wnioskodawca skorzystał z doradztwa lub szkoleń organizowanych przez 

LGD „Nasze Roztocze”  
 zakres realizacji wniosku został skonsultowany z organami ochrony 

środowiska, jeżeli jest to wymagane odrębnymi przepisami.  
 
Rozwijanie działalności gospodarczej jest przewidziane w opracowanej 
przez LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
w ramach Przedsięwzięć: 
2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy 
3.1.4 Rozwój produktów i usług dla turystów 
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NIEZBĘDNIK WNIOSKODAWCY LGD „NASZE ROZTOCZE” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Śledź stronę internetową  LGD „Nasze Roztocze” 
Na stronie internetowej www.lgdnaszeroztocze.pl na bieżąco będą zamieszczane 
informacje o naborach wniosków oraz spotkaniach i szkoleniach, które będziemy 

organizować przed naborami. 

3. Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność  LGD „Nasze Roztocze” 

Znajomość Strategii jest podstawą prawidłowego przygotowania wniosku. Szczególną 
uwagę zwróć na Rozdział V, w którym określone są przedsięwzięcia, cele ogólne        
i szczegółowe, do osiągnięcia których powinna przyczynić się realizacja projektu. 

2. Zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi  

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku zapoznaj się Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 

2014 – 2020  

4. Zostań posiadaczem numeru identyfikacyjnego 
Aplikując o środki z PROW 2014-2020 musisz posiadać numer identyfikacyjny 

producenta. Aby uzyskać ten numer złóż Wniosek o wpis do ewidencji 
producentów w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 120. Druk wniosku  znajdziesz na 
stronie www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja--producentow.html  

Do wniosku przygotuj: zaświadczenie z banku potwierdzające numer konta 
bankowego oraz dowód osobisty (osoba fizyczna) lub dokumenty potwierdzające 
prowadzenie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy).  

5. Wypełnij wniosek o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami  
Na stronie internetowej LGD „Nasze Roztocze” w ogłoszeniu o naborze wniosków  

będą zamieszczane aktualne formularze dotyczące poszczególnych działań.  
Przed wypełnieniem wniosku dokładnie zapoznaj się z instrukcją jego wypełniania. 
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Budżet Strategii przeznaczony na konkursy to 7 600 000,00 zł, z czego 50%              
tj. 3 800 000,00 zł przeznaczone jest na wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. Projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości zostały 
uwzględnione  w opracowanej przez LGD Strategii w ramach: 
Celu Ogólnego 2.0 Wspieranie lokalnej gospodarki Naszego Roztocza oraz 
Celu Ogólnego 3.0 Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.  
 

W ramach Celu Ogólnego 2.0 Wspieranie lokalnej gospodarki Naszego 
Roztocza przewidziana została realizacja Przedsięwzięć: 
 

2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD.  
Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców obszaru LGD, którzy 
zamierzają założyć działalność gospodarczą, a w szczególności do osób 
należących do zidentyfikowanych na obszarze LGD grup defaworyzowanych              
tj. osób bezrobotnych, osób do 35 roku życia, osób po 50 roku życia. W ramach 
przedsięwzięcia można realizować różne typy projektów, jednak ze względu na 
konieczność ochrony środowiska i cennych zasobów przyrodniczych obszaru, 
szczególnie wspierane będą osoby, które przy tworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa wezmą pod uwagę wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
lub działania związane z poprawą efektywności energetycznej obiektów, 
procesów produkcyjnych, maszyn i innych urządzeń. Są to elementy wpisujące się 
w innowacyjność obszaru LGD „Nasze Roztocze”.  
Budżet przedsięwzięcia: 960 000,00 zł 
 

2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy.  
Przedsięwzięcie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą na obszarze LGD, a w szczególności do podmiotów, które chcą 
rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą w oparciu o innowacyjne 
rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej oraz 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie dodatkowo ma na 
celu stworzenie miejsc pracy dla osób należących do zidentyfikowanych na 
obszarze LGD grup defaworyzowanych tj. osób bezrobotnych, osób do 35 roku 
życia, osób po 50 roku życia. 
Budżet przedsięwzięcia: 960 000,00 zł 
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7. Czekaj na ocenę  
Twój wniosek zostanie oceniony przez Radę LGD w zakresie zgodności z 

wymaganiami formalnymi i zgodnością ze Strategią. Pozytywna ocena sprawi, że 
zostanie on przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w celu dalszej weryfikacji. Jeżeli przejdzie pozytywną weryfikację w UMWL 
zostaniesz zaproszony na podpisanie umowy. 

6. Złóż wniosek w Biurze LGD 
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż osobiście  

w Biurze LGD „Nasze Roztocze” w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pokój 218   
w terminie określonym  w ogłoszeniu o naborze.  

Termin ten będzie nie krótszy niż 14 i nie dłuższy niż 30 dni. 

8. Podpisz umowę przyznania pomocy  
Dokładnie zapoznaj się z treścią umowy i zobowiązaniami, które z niej wynikają.     

Po podpisaniu umowy możesz zacząć realizować projekt i ponosić koszty 
określone w biznesplanie. 

9. Złóż wniosek o płatność w UMWL 
Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami złóż do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pamiętaj, że termin na złożenie 
wniosku o płatność jest określony w umowie przyznania pomocy.  

10. Złóż ankietę monitorującą do Biura LGD  
Po zakończeniu realizacji i rozliczeniu projektu skontaktuj się z Biurem LGD  

w celu wypełnienia ankiety monitorującej i złożenia dokumentacji fotograficznej 
z efektów realizacji projektu. 

PAMIĘTAJ !!! 
O zobowiązaniach wynikających z umowy przyznania pomocy,                 

a w szczególności o tym, że podczas realizacji projektu oraz w okresie 
zapewniania jego trwałości możesz być skontrolowany przez pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ARiMR a także LGD. 



 

 

 

 
 
 

Biuro Lokalnej Grupy Działania 
„Nasze Roztocze” 

ul. Partyzantów 3 pok. 218 
22-400 Zamość 

www.lgdnaszeroztocze.pl 
tel. 84 639-29-66, kom. 510-203-858 

roztocze@lgdnaszeroztocze.pl 
 

Czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 15.30 


