Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” działa na terenie 14 gmin
wiejskich powiatu żywieckiego, tj. Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa,
Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły,
Węgierska Górka wdrażając Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 (LSR LGD „Żywiecki Raj”).
LSR LGD „Żywiecki Raj” to dokument wypracowany wspólnie i przy udziale lokalnej
społeczności, z zachowaniem zasad współuczestnictwa na każdym z etapów tworzenia tej
strategii. Zawarta w LSR LGD „Żywiecki Raj” wizja rozwoju obszaru 14 gmin wiejskich
realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020) w oparciu o rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD)
oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej
(UE) 2007-2013, zachowując jej podstawowe założenia.
Zgodnie z założeniami LSR LGD „Żywiecki Raj” ma przede wszystkim wspierać rozwój
przedsiębiorczości na obszarze LGD, budować kapitał społeczny z uwzględnieniem wsparcia
dla grup de faworyzowanych (osoby do 30 roku życia, kobiety wchodzące lub powracające na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, osoby
niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia), zagrożonych wykluczeniem społecznym, co
będzie dawało podstawy do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu
żywieckiego.

LSR LGD „Żywiecki Raj” zakłada realizację operacji wdrażanych przez LGD lub przez
wnioskodawców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
w formie pośredniej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Cele i przedsięwzięcia przedstawione w LSR LGD „Żywiecki Raj” są zgodne ze wszystkimi
celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W LSR zostały wskazane dwa cele główne,
oraz po dwa cele szczegółowe, które wynikają z oceny sytuacji społeczno- gospodarczej
obszaru LSR oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami. Są to:
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Wzmocnienie więzi
społecznych i
konkurencyjności
gospodarczej
obszaru LGD
„Żywiecki Raj”

Pobudzenie integracji i
zaangażowania społecznego
mieszkańców

Rozwój gospodarczy
obszaru w oparciu o
przedsiębiorczość
mieszkańców
Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej, kulturalnej i
społecznej obszaru LGD
„Żywiecki Raj”

Rozpoznawalna
marka turystyczna
„Żywiecki Raj”

Podniesienie świadomości
ekologicznej i stwarzanie
warunków do
propagowania zdrowego i
aktywnego trybu życia
mieszkańców i turystów

Projekty zakładające wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości i
wzmacnianiu tożsamości lokalnej
na obszarze LGD,
przeciwdziałanie pogłębiającemu
się ubóstwu, budowanie kapitału
społecznego z uwzględnieniem
wsparcia dla grup
defaworyzowanych

Projekty zakładające wsparcie
infrastruktury turystycznej i
kulturalnej, a także społecznej,
mody na aktywny tryb życia i
dziedzictwo kulturowe

W ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” planuje się realizację następujących typów
operacji i działań LGD:
- operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez
wnioskodawców innych niż LGD (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój
działalności gospodarczej, operacje w ramach budowy/przebudowy ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej),
wybierane przez organ decyzyjny (Rada), następnie przedkładanych do weryfikacji
przez Samorząd Województwa,
- projekty grantowe- LGD jako beneficjent udziela innym podmiotom wybranym przez
LGD, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD
grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji,
- operacje własne LGD, których beneficjentem i organizatorem jest LGD, są kluczowe dla
osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu,
- projekty współpracy, realizowane wspólnie przez co najmniej 2 LDG, na podstawie umowy
o współpracy,
- działania w zakresie aktywizacji, mające na celu animowanie realizacji LSR poprzez
zapewnianie informacji i propagowanie strategii oraz wsparcie potencjalnych
wnioskodawców w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków.
Poniższa tabela prezentuje cele zawarte w LSR oraz wszystkie przedsięwzięcia realizowane w
ramach wdrażania LSR.
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CEL OGÓLNY 1
CELE
SZCZEGÓŁOWE

WZMOCNIENIE WIĘZI SPOŁECZNYCH I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARU LGD „ŻYWIECKI
RAJ”
Pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców
Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców

przedsięwzięcia

do kogo skierowane

Inkubator inicjatyw
lokalnych

mieszkańcy
obszaru LGD
„Żywiecki Raj” w
tym grupy
defaworyzowane

sposób realizacji/
planowane wsparcie

szczegóły

projekt grantowy/
300 000

wsparcie dla organizacji pozarządowych
poprzez doposażenie NGO w niezbędne
urządzenia, stroje, instrumenty do prowadzenia
działalności statutowej, tworzenie
stowarzyszeń, projekty dotyczące aktywności
obywatelskiej i społecznej

Dialog
międzypokoleniowy

mieszkańcy
obszaru LGD
„Żywiecki Raj” w
tym grupy
defaworyzowane

projekt grantowy/
300 000

organizacja szkoleń, warsztatów, integracja,
działania aktywizujące seniorów
i łączące pokolenia, inicjatywy dla dzieci i
młodzieży itp.

Aktywizacja
i integracja
społeczna z
udziałem osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

mieszkańcy
obszaru LGD
„Żywiecki Raj” w
tym grupy
defaworyzowane

projekt grantowy/
300 000

projekty nastawione na aktywizację społeczną
i zawodową, integrację grup
defaworyzowanych

konkurs / 3 150
000

wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności gospodarczej na
poziomie 70 000zł

konkurs / 3 400
000

wysokość wsparcia przyznawanego na rozwój działalności na poziomie 70% kosztów
kwalifikowanych (maksymalnie 300 000zł dofinansowania)

Podejmowanie
działalności
gospodarczej

Rozwój działalności
gospodarczej

mieszkańcy
obszaru LGD
„Żywiecki Raj” w
tym grupy
defaworyzowane
mieszkańcy
obszaru LGD
„Żywiecki Raj” w
tym grupy
defaworyzowane

W ramach celu 1 ogólnego LGD planuje
zrealizować 2 projekty grantoweprzedsięwzięcia o łącznej wartości
300 tys. zł każdy oraz 1 projekt grantowy
o łącznej wartości 100 tys. zł. Wartość
pojedynczego grantu (zadanie służące
osiągnięciu celu projektu grantowego)
nie będzie wyższa niż 50 tys. zł oraz nie
niższa niż 5 tys. zł. Beneficjentami
wsparcia
są
lokalne
organizacje
pozarządowe, mieszkańcy oraz jednostki
samorządu terytorialnego.
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CEL OGÓLNY 2
CELE
SZCZEGÓŁOWE
przedsięwzięcia

Turystyka
dziedzictwa
„Żywieckiego Raju”

Kultura gór
„Żywieckiego Raju”

Nowe formy
rekreacji i
wypoczynku

Kampanie
środowiskowe
Wydarzenie
propagujące zdrowy
i aktywny tryb życia

Atrakcyjna
przestrzeń publiczna

ROZPOZNAWALNA MARKA TURYSTYCZNA „ŻYWIECKI RAJ”
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”
Podniesienie świadomości ekologicznej i stworzenie warunków do propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia mieszkańców i turystów
sposób
realizacji/
do kogo skierowane
szczegóły
planowane
wsparcie
realizowane będą projekty promocyjne produktów lub usług lokalnych, publikacje W ramach celu
mieszkańcy obszaru
i inne materiały promujące. Oferta turystyczna to koło zamachowe rozwoju
2ogólnego LGD
LGD „Żywiecki Raj”
projekt
gospodarczego Żywieckiego Raju i wymaga podejmowania kompleksowych i
planuje realizować 5
w tym grupy
grantowy/
skutecznych działań marketingowych. Zasadnicze założenia tego przedsięwzięcia projektów
defaworyzowane,
100 000
to komplementarność promocji, podejmowanie działań partnerskich (możliwość
grantowychturyści
kumulacji środków oraz docieranie do większych grup odbiorców)
przedsięwzięć o
łącznej wartości
mieszkańcy obszaru
projekt
300 tys. zł każdy.
LGD „Żywiecki Raj”
kultywowanie lokalnych tradycji, digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa
grantowy/
Wartość pojedynczego
w tym grupy de
lokalnego, promocja lokalnych twórców itp.
300 000
grantu (zadanie
faworyzowane, turyści
służące osiągnięciu
rozwój infrastruktury turystycznej, stworzenie bazy do uprawiania
mieszkańcy obszaru
celu projektu
projekt
zróżnicowanych form turystyki, rozwój różnych form infrastruktury służącej
LGD „Żywiecki Raj”
grantowego) nie
grantowy/
rekreacji. Realizowane będą szczególnie następujące inwestycje place zabaw,
w tym grupy de
300 000
siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne będzie wyższa niż 50
faworyzowane, turyści
tys. zł oraz nie niższa
operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej
niż 5 tys. zł.
mieszkańcy obszaru
działania proekologiczne, ochrona zasobów przyrodniczo-środowiskowych,
projekt
Beneficjentami
LGD „Żywiecki Raj”
rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, promujące zasoby
grantowy/
w tym grupy de
przyrodnicze, promocja i rozwój infrastruktury do wytwarzania energii
wsparcia są lokalne
300 000
faworyzowane, turyści
odnawialnej, centra edukacji ekologicznej
organizacje
pozarządowe,
mieszkańcy obszaru
projekt
LGD „Żywiecki Raj”
mieszkańcy oraz
grantowy/
promocja i organizacja aktywnego trybu życia
w tym grupy de
jednostki samorządu
300 000
faworyzowane, turyści
terytorialnego.
przedsięwzięcie przewiduje budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
mieszkańcy obszaru
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W ramach tego przedsięwzięcia będzie możliwa poprawa estetyki
LGD „Żywiecki Raj”
konkurs/
miejsc publicznych jak i zapewnienie dostępu dla mieszkańców do obiektów kulturalnych, sportowych,
w tym grupy de
4 300 000
rekreacyjnych co przyczyni się do podniesienia poziomu zadowolenia mieszkańców z życia na obszarze
faworyzowane, turyści
LGD
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Harmonogram naboru wniosków PW- projekt współpracy, PG- projekt grantowy, OW- operacja własna, K- konkurs
Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszary LGD „Żywiecki Raj”

CEL OGÓLNY 1
CELE SZCZEGÓŁOWE

Pobudzenie integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców
Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców
2016

przedsięwzięcia

II

Lokalna tożsamość LGD

2017
I

2018
II

I

2019
II

2020

I

II

1 PW

Inkubator inicjatyw lokalnych 300tys. (10szt)

1 PG

Dialog międzypokoleniowy 300tys. (10szt)

1 PG

Aktywizacja i integracja społ. z udziałem osób
zagrożonych wykluczeniem społ. 300tys. (10 szt.)
Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej 50tys. (

I

1 PG
1 OW

2szt)
Inkubator przedsiębiorczości lokalnej 50tys. (1 szt.)
Podejmowanie działalności gospodarczej 3,15 mln

1 OW
K 700tys.
(10szt)

K
980tys.
(14szt)

K
980tys.
(14 szt)

K
490tys.
(7 szt)

Rozwój działalności gospodarczej 3,45 mln
K 1 mln
(5szt)

K 2 ,4
mln
(10szt)
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II

CEL OGÓLNY 2

Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”

CELE SZCZEGÓŁOWE

przedsięwzięcia

Podniesienie świadomości ekologicznej i stwarzanie warunków do propagowania zdrowego i
aktywnego trybu życia
2016
2017
2018
2019
2020
2021
II

Markowy produkt turystyczny 50tys. zł (1szt.)
Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego
Raju” 50tys. (14szt)
Rajska Ziemia
Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”
100tys. (3szt)
Kultura gór „Żywieckiego raju” 300tys. (10szt)
Nowe formy rekreacji i wypoczynku 300 tys.
(8szt)
Atrakcyjna przestrzeń publiczna
Żywieckie Ekorajdy 50tys. (5szt)

I

II

I

II

I

II

II

1 OW
1 OW
1 PW
1 PG
1 PG
1 PG
K
2,5 mln
7szt

K
1,8 mln
7szt
1 OW
1 PW

Ekologicznie i zdrowo
Kampanie środowiskowe 300tys. (8szt)
Wydarzenie propagujące zdrowy i aktywny tryb
życia 300tys. (10szt)

I

1 PG
1 PG
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INTENSYWNOŚĆ POMOCY
Wysokość limitu w okresie realizacji PROW na
beneficjenta (nie dotyczy grantobiorców)
Wysokość pomocy na jedną operację
Wysokość limitu na jednego grantobiorcę
Wysokość pomocy w zakresie projektu grantowego
Wysokość pomocy w zakresie
100%
podejmowania działalności
gospodarczej
Wysokość pomocy w zakresie
70%
rozwijania działalności gospodarczej
Wysokość pomocy w zakresie operacji
63,63% JSFP
dotyczącej infrastruktury turystycznej/
90% NGO
rekreacyjnej/ kulturalnej
70% pozostali
wnioskodawcy

300 000
Limit nie obowiązuje JSFP
300 000
100 000
5 000 – 50 000
70 000
nie więcej niż 300 000
nie więcej niż 360 000 JSFP
300 000 NGO

Aby zapewnić przejrzystość, demokratyczność oraz jawność podejmowanych w ramach wdrażania
LSR decyzji opracowano odrębne procedury dla każdego typu operacji, odnoszące się do wcześniej
zdefiniowanych problemów, celów, przedsięwzięć i wskaźników. W jednym zbiorczym dokumencie:
Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023
zawarto procedurę uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków, ustalania lub zmiany kryteriów
oceny operacji, oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, wyboru i oceny
grantów w ramach projektów grantowych , przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej
przeprowadzonego wyboru wniosków. Ponadto regulacje te zapewniają zachowanie parytetu
sektorowego oraz szczegółowo regulują wyjątkowe sytuacje np. sposób postępowania w przypadku
takiej samej liczby punktów, a także zapewniają stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie
wyboru w ramach danego naboru.
LGD występuje do Samorządu Województwa z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków
o udzielenie wsparcia nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu
składania wniosków. Po pozytywnym uzgodnieniu z SW terminu naboru wniosków i treści ogłoszenia
LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na swojej stronie internetowej
nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu
terminu składania tych wniosków. Wniosek o przyznanie pomocy składany jest bezpośrednio do LGD
w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Pracownik biura nadaje każdemu wnioskowi indywidualne
oznaczenie. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.
Przed przystąpieniem do oceny zgodności wniosku
z LSR LGD dokonuje wstępnej oceny wniosków w zakresie złożenia wniosku w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodności operacji z zakresem tematycznym ogłoszenia.
Pracownik biura dokonuje również weryfikacji zgodności operacji z Programem zgodnie z procedurą
oraz przy zastosowaniu karty weryfikacji. Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną
podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. Weryfikacja zgodności operacji z LSR
i Programem oraz wybór operacji dokonywany jest w terminie 45 dni od dnia następującego po
ostatnim dniu składania wniosków. W ramach oceny zgodności z Programem LGD nie dokonuje
oceny racjonalności kosztów, założeń biznesplanu oraz zasadności ekonomicznej, wykluczenia
wnioskodawcy z otrzymania pomocy. Ocena ta leży w kompetencji SW.
W terminie 7 dni od dnia wyboru operacji LGD informuje pisemnie wnioskodawców o wynikach
oceny wyboru operacji.
LGD przekazuje do SW wnioski na operacje wybrane do finansowania wraz z dokumentami
potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. W terminie 2 miesięcy od dnia przekazania wniosku o
przyznanie pomocy zarząd województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do
zawarcia umowy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub informuje podmiot ubiegający
się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy w przypadku gdy nie są spełnione warunki
przyznania pomocy.
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WSPARCIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wsparcie ma formę PREMII, której poziom wynosi 70 000zł.
Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności jeżeli suma
kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji jest nie niższa niż 70% kwoty,
jaka można przyznać na tę operację,
Pomoc wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza na poziomie 80 %, wniosek o płatność
pierwszej transzy pomocy wnioskodawca składa w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania
umowy (wypłata dokonywana jest przez Agencje w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku), druga na poziomie 20% po zakończeniu realizacji operacji zgodnie z biznesplanem
(wypłata dokonywana jest przez Agencję w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o
płatność końcową).
Wypłata pierwszej transzy pomocy jest dokonywana jeżeli wnioskodawca:
- podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej,
- zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności,
- uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje wymagane odrębnymi przepisami.
Wypłata drugiej transzy jest dokonywana po spełnieniu warunków wypłaty, w terminie
określonym w umowie i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r. (wypłata dokonywana jest
przez Agencję w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność końcową).
Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce
samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa. Dołącza się do niego dokumenty
niezbędne do wypłaty środków finansowych, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty
pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.
WAŻNE
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w
umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Pomoc ma
charakter pomocy de minimis.
WAŻNE
Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, jej
wykonywanie do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
- zgłoszenie beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym
upłyną 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, na podstawie
umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym
upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
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Operacja zakłada osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego
lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, do dnia w którym upłynie
rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:
1) osoba fizyczną jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Czernichów, Gilowice,
Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz,
Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka).
W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez
wszystkich wspólników tej spółki.
Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej udzielane jest gdy:
- podmiot nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów
spożywczych lub produkcji napojów,
- w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywał działalności
gospodarczej (nie był wpisany do CEIDG),
- do tej pory nie została takiemu podmiotowi udzielona pomoc na operację w tym zakresie,
- ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności
Każdy beneficjent ubiegający się o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 nabywa numer identyfikacyjny, jest to jeden z wymogów
niezbędnych do spełnienia przez wnioskodawcę. Numer taki jest nadawany przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek beneficjenta, który to składa się w
Oddziale ARiMR.
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/171/B/C/Wniosek_o_wpis_do_ewide
ncji_producentow.pdf
Adres oddziału ARMIR Ks. Pr. Stanisława Słonki 24 Żywiec, 34-300, tel. 33 862 42 41
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Dodatkowo:
1) koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
2) operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach (złożenie wniosku o płatność
końcową po zrealizowaniu całej operacji w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie
później niż do 31 grudnia 2022r.),
3) operacja, która przewiduje koszty inwestycyjne będzie realizowana na obszarze objętym
LSR,
4) inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością
wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
określone we wniosku przez okres realizacji operacji i podlegania zobowiązaniu o
zachowaniu trwałości (3 lata od wypłaty płatności końcowej),
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
6) minimalna wartość operacji wynosi 50.000zł,
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

Koszty planowane do poniesienia w ramach podejmowania działalności gospodarczej –
uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne - mieszczą
się w następującym katalogu kosztów kwalifikowanych:
1) koszty ogólne- mogą stanowić 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, są
związane z wydatkami, w zakresie budowy, nabycia, modernizacji nieruchomości, zakupu lub
leasingu nowych maszyn i wyposażenia, takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty
za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i
gospodarczego, w tym studia wykonalności, zakup robót budowlanych lub usług,
2) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji dotyczącej 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- mogą stanowić do 30%
pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne,
7) zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli podatku nie można odzyskać na podstawie
prawodawstwa krajowego.
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Wybór operacji do realizacji dokonywany jest przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów
wyboru operacji, które zostały przyjęte na podstawie analizy informacji uzyskanych z
konsultacji społecznych oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR. W każdym ogłoszeniu o
naborze wniosków zostanie zamieszczona minimalna liczba punktów niezbędnych do
uzyskania wyboru przedsięwzięcia przez Radę.
Lokalne kryteria wyboru premiują operacje które w możliwie największym stopniu
przyczyniać się będą do realizacji wskaźników zawartych w LSR.
Kryteria te będą premiować operacje które:
- są realizowane przez grupy defaworyzowane (osoby do 30 r.ż, osoby niepełnosprawne,
kobiety wracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem
dziecka, osoby powyżej 50 r.ż,) lub skierowane do ww. grup defaworyzowanych,
- są związane z turystyką/ rekreacją,
- są innowacyjne (zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów,
procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu przez wykorzystanie nie
praktykowanych dotąd lokalnie rozwiązań technologicznych lub rozwiązań wykorzystujących
lokalne zasoby, lokalny potencjał),
- mają wpływ na osiąganie wskaźników określonych dla innych przedsięwzięć,
- zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy.
.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie –
Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze
środków Uni Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

WSPARCIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz
OPERACJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ/REKREACYJNEJ/KULTURALNEJ
Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej ma formę REFUNDACJI kosztów
kwalifikowanych do 70% nie więcej niż 300 000zł.
Wsparcie na operacje w zakresie infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej /kulturalnej
ma formę REFUNDACJI kosztów kwalifikowanych na poziomie 63,63% w przypadku
JSFP lub 90% w przypadku organizacji pozarządowych (maksymalna kwota wsparcia
dla JST wynosi 360 000zł, dla organizacji pozarządowych 300 000zł).

Pomoc w ramach budowy/przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest
przyznawana jeśli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności
lokalnej.
Pomoc wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność, który składa sięw terminie
określonym w umowie nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później
niż do 31 grudnia 2022r.
Wypłata środków następuje w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.
Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce
samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa. Dołącza się do niego dokumenty
niezbędne do wypłaty środków finansowych, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty
pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.
Wypłata środków następuje jeżeli wnioskodawca
- zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w
umowie oraz innych oraz przepisach dotyczących inwestycji w tym poniósł związane z tym
koszty nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,
- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
- udokumentował zrealizowanie operacji lub je etapu w tym poniesienie kosztów z tym
związanych.

WAŻNE
Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy ( na podstawie umowy
o pracę) oraz utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty
płatności końcowej. Okres trwałości operacji wynosi co najmniej 3 lata (przypadku
mikro i małego przedsiębiorstwa) lub 5 lat (w przypadku JSFP i organizacji
pozarządowych).
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Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w
umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Pomoc ma
charakter pomocy de minimis.
Umowa o przyznanie pomocy zawiera zobowiązanie beneficjenta do 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.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:
1) osoba fizyczną jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisana do
CEIDG znajduje się na obszarze objętym LSR (gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia,
Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza,
Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka) albo,
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze objętym LSR albo,
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR.
W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez
wszystkich wspólników tej spółki.
Jeśli o pomoc ubiega się podmiot, który działa na podstawie przepisów ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej pomoc jest przyznawana jeśli podmiot ten prowadzi małe
przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów euro) lub mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż
10 pracowników, roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro).
Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej udzielane jest gdy:
- podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą
na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej) oraz nadal wykonuje tę działalność,
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- realizowana operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to
uzasadnione zakresem operacji,
- utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji
operacji do dnia w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej- nie dotyczy
jeśli suma pomocy udzielona do tej pory oraz wnioskowanej pomocy nie przekracza 25 tys.
zł),
- podmiot nie korzystał dotychczas ze wsparcia w zakresie podjęcia działalności
gospodarczej lub upłynęło co najmniej dwa lata od uzyskania wsparcia na podjecie
działalności,
podmiot ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/171/B/C/Wniosek_o_wpis_do_ewide
ncji_producentow.pdf
adres oddziału ARMIR Ks. Pr. Stanisława Słonki 24 Żywiec , 34-300, tel. 33 862 42 41.
Każdy beneficjent ubiegający się o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 nabywa numer identyfikacyjny, jest to jeden z wymogów
niezbędnych do spełnienia przez wnioskodawcę. Numer taki jest nadawany przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek beneficjenta, który to składa się w
Oddziale ARiMR.
Dodatkowo:
1) koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych
(nie dotyczy pomocy udzielanej JSFP lub opp w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z art.
59 ust.8 rozporządzania 1305/2013),
2) operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach (złożenie wniosku o płatność
końcową po zrealizowaniu całej operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy nie
później niż do 31 grudnia 2022r.),
3) operacja, która przewiduje koszty inwestycyjne będzie realizowana na obszarze objętym
LSR,
4) inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością
wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
określone we wniosku przez okres realizacji operacji i podlegania zobowiązaniu o
zachowaniu trwałości,
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie zrealizowana zgodnie z biznesplanem
(nie dotyczy operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
promowania obszaru objętego LSR),
6) minimalna wartość operacji wynosi 50.000zł,
7) podmiot wykaże że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do
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przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeśli jest osobą fizyczną, lub wykonuje
działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
9) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jej wydanie jest
wymagane odrębnymi przepisami.
Koszty planowane do poniesienia w ramach rozwijania działalności gospodarczej oraz
operacji w zakresie infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej – uzasadnione
zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne - mieszczą się w
następującym katalogu kosztów kwalifikowanych:
1) koszty ogólne- mogą stanowić 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, są
związane z wydatkami, w zakresie budowy, nabycia, modernizacji nieruchomości, zakupu
lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia, takich jak honoraria architektów, inżynierów,
opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i
gospodarczego, w tym studia wykonalności,
2) zakup robót budowlanych lub usług,
3) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji dotyczącej 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- mogą stanowić do 30%
pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne,
7) zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli podatku nie można odzyskać na podstawie
prawodawstwa krajowego.
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli:
- zostały poniesione od dnia zawarcia umowy a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1
stycznia 2014,
- zostały poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych a gdy nie mają one
zastosowania w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań z zachowaniem
konkurencyjnego trybu ich wyboru,
- zostały poniesione w formie rozliczenia pieniężnego a w przypadku transakcji, której
wartość przekracza 1 tys. zł w formie rozliczenia bezgotówkowego,
- zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości.
Wybór operacji do realizacji dokonywany jest przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów
wyboru operacji, które zostały przyjęte na podstawie analizy informacji uzyskanych z
konsultacji społecznych oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR. W każdym ogłoszeniu o
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naborze wniosków zostanie zamieszczona minimalna liczba punktów niezbędnych do
uzyskania wyboru przedsięwzięcia przez Radę.
Lokalne kryteria wyboru premiują operacje które w możliwie największym stopniu
przyczyniać się będą do realizacji wskaźników zawartych w LSR.
Kryteria te będą premiować operacje które:
- są realizowane przez grupy defaworyzowane (osoby do 30 r.ż, osoby niepełnosprawne,
kobiety wracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem
dziecka, osoby powyżej 50 r.ż,) lub skierowane do grupy defaworyzowanej,
- są związane z turystyką/ rekreacją,
- są innowacyjne (zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów,
procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu przez wykorzystanie nie
praktykowanych dotąd lokalnie rozwiązań technologicznych lub rozwiązań wykorzystujących
lokalne zasoby, lokalny potencjał),
- mają wpływ na osiąganie wskaźników określonych dla innych przedsięwzięć,
oraz w przypadku wsparcia na rozwój działalności gospodarczej:
- zakładają wkład własny wnioskodawcy przekraczający intensywność pomocy.
- zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy,
oraz w przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej:
- są realizowane na terenie miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców,
- są realizowane przez doświadczonych wnioskodawców w obszarach, których dotyczą
projekty.

Broszura została opracowana na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 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
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające
rozporządzenie 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
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”
Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 20162020.
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