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•

Informacje podstawowe nt. Lokalnej Strategii Rozwoju

•

„Aktualny” stan wdrażania strategii

•

Możliwość uzyskania wsparcia – informacje podstawowe

•

Propozycja nowych kryteriów wyboru operacji

•

Badanie ankietowe

•

Zakończenie

Przebieg spotkania

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Cel ogólny I: Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału społecznego z uwzględnieniem grup
defaworyzowanych
Cel szczegółowy I.1: Polepszenie
warunków spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców i turystów

Przedsięwzięcie I:
Poprawa
infrastruktury
turystycznej,
sportoworekreacyjnej i
kulturalnej

Cele LSR

Cel szczegółowy I.2: Wzrost aktywności
społeczności lokalnej i integracji
mieszkańców na rzecz włączenia
społecznego

Przedsięwzięcie II: Przedsięwzięcie III:
Inicjatywy na rzecz
Zachowanie
edukacji różnych
dziedzictwa
środowisk społecznych, w
kulturowego,
tym grup
historycznego i
defaworyzowanych oraz
przyrodniczego
podnoszeniu kompetencji
osób zaangażowanych we
wdrażanie LSR

Przedsięwzięcie
IV: Promocja
obszaru objętego
LSR, w tym
produktów i usług
lokalnych

Cel ogólny II: Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze LGD
Cel szczegółowy II.1: Wspieranie
podejmowania i rozwoju działalności
gospodarczej, w tym agroturystyki i
turystyki wiejskiej
Przedsięwzięcie V: Stworzenie warunków
do powstawania i zachowania istniejących
miejsc pracy z zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań
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Infrastruktura

0

Zabytki i dziedzictwo Edukacja-ekologia
kulturowe
Całkowity budżet

0

Granty

Kwota wykorzystana w poprzednim naborze

Obecne wykorzystanie środków
– wg projektów wybranych przez Radę

StartUP

Rozwój firmy

Rodzaj podmiotu

Infrastruktura

Osoba fizyczna

Edukacjaekologia

Granty

Refundacja 100%

Podmiot prowadzący
działalność gospodarczą
Jednostka sektora
finansów publicznych
Osoba prawna, jednostka
organizacyjna
nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną
Grupa nieformalna

Zabytki i
dziedzictwo
kulturowe

Rozwój
firmy

Premia 100%
(80%+20%)

X

Refundacja 70%

X
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X
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WNIOSKODAWCA MUSI POSIADAĆ SIEDZIBĘ LUB ODDZIAŁ NA TERENIE LGD BARCJA

Poziomy dofinansowania wg. rodzaju wnioskodawcy

StartUP podjęcie działalności gospodarczej – premia
•
•
•
•

Premia 100 000 zł (80% po podpisaniu umowy + 20% po rozliczeniu)
Utrzymanie działalności/miejsc pracy przez min 24 miesiące od otrzymania płatności ostatecznej
Wnioskodawca 2 lata przed złożeniem wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej
Osoby ubezpieczone w KRUS mogą podjąć działalność tylko w zakresie sklasyfikowanym w PKD jako produkcję
artykułów spożywczych i napojów

Rozwój działalności gospodarczej – 70%
• Utrzymanie miejsc pracy przez 36 miesięcy od otrzymania płatności ostatecznej
• Podmiot w ciągu 3 ostatnich lat wykonywał działalność przez min 365 dni
• Kwota wsparcia od 50 000 zł do kwoty podanej w ogłoszeniu (najprawdopodobniej 150 000 zł)

Granty – 100%
•
•
•
•

Tylko operacje z zakresu promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych
Kwota wsparcia 5000 – 50 000zł
Cała procedura odbywa się za pośrednictwem LGD
Wśród projektów wybranych tylko 20% mogą stanowić wnioski Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Pozostałe operacje – Infrastruktura, Zabytki i dziedzictwo kulturowe, Edukacja-Ekologia
• Poziom dofinansowania zależny od rodzaju wnioskodawcy – 100%, 70%, 63,63%
• Kwota wsparcia od 50 000 zł do kwoty podanej w ogłoszeniu (max 300 000 zł)

Poziomy dofinansowania wg. rodzaju wnioskodawcy

• Nabór trwa od 14 do 30 dni
Koniec naboru
wniosków

Ocena LGD
45 dni

Urząd
Marszałkowski
3 mce + 7 dni

• Wybór operacji przez Radę LGD, lista rankingowa, poinformowanie
wnioskodawców

• Weryfikacja i ocena formalna wniosków - 3 miesiące
• Wezwanie do dokonania poprawek - 7 dni
• Zaproszenie do podpisania umowy

Ile to trwa?

•

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

•

Zakup robót budowlanych lub usług,

•

Oprogramowanie komputerów, zakup patentów, licencji itp.,

•

Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

•

Zakup nowych maszyn lub wyposażenia, materiałów i używanych eksponatów

•

Zakup środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 9
osób łącznie z kierowcą,

•

Wkład rzeczowy i praca własna,

•

Podatek od towarów i usług VAT, o ile wnioskodawca nie może go odzyskać

Katalog kosztów kwalifikowalnych

Infrastruktura

• Liczba nowych, przebudowanych i wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną - 7
• Liczba nowych, przebudowanych i wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub
sportowej – 3 WSKAŹNIK WSTĘPNIE ZREALIZOWANY
• Liczba zagospodarowanych przestrzeni publicznych - 2

Zabytki i
dziedzictwo
kulturowe

• Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 2
• Liczba utworzonych, odnowionych lub wyposażonych obiektów dziedzictwa kulturowego - 2
• Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 1

Edukacjaekologia

• Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, w tym z zakresu ochrony
środowiska i zmian klimatycznych - 3

Granty
Podejmowanie i
rozwój działalności
gospodarczej

• Liczba wydarzeń promujących obszar LGD, w tym produkty i usługi lokalne -16

• Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 13
• Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa lub podnoszących kompetencje
pracodawców i ich pracowników - 10

Możliwa jest realizacja wyłącznie projektów realizujących
wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje kryteriów wyboru operacji - ankieta

Dziękujemy za
uwagę
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Barcja”
Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 07 68
www.lgdbarcja.pl

