Dofinansowanie z LGD – krok po kroku
Oto sześć kroków, które pozwolą zdobyć podstawową wiedzę na temat
możliwości uzyskania pomocy finansowej i przebiegu aplikowania o środki
z puli LSR Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach konkursów w 2018 r.
KROK 1 - Określ się i wybierz działanie
- Jesteś pełnoletnim mieszkańcem obszaru
- Działasz w organizacji pozarządowej, prowadzisz
PLGD i posiadasz obywatelstwo jednego z
firmę, jesteś mieszkańcem, ale interesują Cię
państw członkowskich UE (weryfikacja na
większe środki na budowę rozbudowę infrastruktury
podstawie dowodu osobistego i pierwszej strony przetwórstwa spożywczego - niekomercyjnego
rozliczenia rocznego PIT)
ogólnodostępnego inkubatora przetwórstwa
- Jesteś zainteresowany założeniem własnej
lokalnego z którego będą korzystać lokalni
działalności gospodarczej;
przetwórcy, rolnicy (operacja zakłada korzystanie z
- W okresie ostatnich 2 lat nie prowadziłeś
infrastruktury inkubatora przez podmioty inne niż
działalności gospodarczej (rejestr CEIDG);
ubiegający się o przyznanie pomocy).
- Nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w
- Masz siedzibę/oddział/mieszkasz na obszarzeLGD
pełnym zakresie i z mocy ustawy (weryfikacja na - Posiadasz prawo własności do dysponowania
podstawie zaświadczenia z ZUS lub KRUS)
nieruchomością objętą planowaną inwestycją przez
okres realizacji i zachowania trwałości projektu
Zainteresuj się wystartowaniem w konkursie
Zainteresuj się wystartowaniem w konkursie PLGD
PLGD na "PREMIĘ na start"
na tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi
KROK 2 - Sprawdź czy Twój pomysł realizuje wskaźniki, przedsięwzięcia i cele LSR
Przedsięwzięcie 2.1.1 PREMIA NA STRAT - Przedsięwzięcie 2.2.1. Wykorzystanie potencjału
wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej
w tym opartej na innowacjach i zakładanych
przedsiębiorczości–rozwój przetwórstwa produktów
przez osoby z grup defaworyzowanych
lokalnych /Tworzenie i rozwój inkubatorów
Wskaźniki produktu:
przetwórstwa lokalnego/
- Liczba operacji polegająca na utworzeniu
Wskaźniki produktu:
nowego przedsiębiorstwa w tym:
-Liczba inkubatorów przetwórstwa lokalnego
- przez osoby z grup defaworyzowanych
Wskaźniki rezultatu:
- wprowadzających innowacje
- liczba osób które skorzystały z infrastruktury
Wskaźniki rezultatu: - Liczba miejsc pracy
inkubatora – min 30 osób na rok
KROK 3 - sprawdź terminy naborów, dostępne pule środków na wybrane działanie i
przygotuj niezbędną dokumentację i uzasadnienia wniosku pod kątem spełnienia lokalnych
kryteriów wyboru
I półrocze 2018 r. – pula zostanie wskazana w I półrocze 2018 r. – pula 500.000zł
ogłoszeniu o naborze
Przeanalizuj warunki udzielenia wsparcia
Przeanalizuj warunki udzielenia wsparcia i
i kryteria wyboru projektów i zweryfikuj jaką
kryteria wyboru projektów i zweryfikuj jaką masz szansę uzyskania jak największej liczby
masz szansę uzyskania jak największej liczby punktów w ocenie Rady Podhalańskiej LGD
punktów na pierwszym etapie oceny przez Radę według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
LGD. Skorzystaj z doradztwa LGD.
Skorzystaj z doradztwa w biurze LGD.

KROK 4 - Złóż wniosek w miejscu i w sposób wskazany w ogłoszeniu o naborze
- W terminie przyjmowania wniosków podanym - W terminie przyjmowania wniosków podanym w
w ogłoszeniu o naborze wniosek z
ogłoszeniu o naborze wniosek z biznesplanem i
biznesplanem i innymi niezbędnymi do oceny niezbędnymi załącznikami należy złożyć
załącznikami należy złożyć bezpośrednio w
bezpośrednio w biurze LGD w wersji papierowej i
biurze LGD w wersji papierowej i nagranej na nagranej na CD/DVD
CD/DVD
- Jeśli LGD tak wskaże należy go dodatkowo wgrać
- Jeśli LGD tak wskaże należy go dodatkowo przez internet do systemu obsługi naboru na
wgrać przez internet do systemu obsługi naboru lgd.witkac.pl
na lgd.witkac.pl
KROK 5 - Czekaj na ocenę i wybór wniosku
Po zakończeniu naboru wniosków, LGD ma 45 Po zakończeniu naboru wniosków, LGD ma 45 dni
dni na dokonanie oceny i wyboru operacji.
na dokonanie oceny i wyboru operacji.
Następnie informuje wnioskodawców o
Następnie informuje wnioskodawców o wynikach
wynikach oceny Rady LGD i przekazuje wnioski oceny Rady LGD i przekazuje wnioski wybrane do
wybrane do dalszej weryfikacji do Urzędu
dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego.
Marszałkowskiego.
ZW (Zarząd Województwa) w ciągu 4 miesięcy ZW (Zarząd Województwa) w ciągu 4 miesięcy
weryfikuje wybrane wnioski i wzywa do
weryfikuje wybrane wnioski i wzywa do uzupełnień
uzupełnień lub podpisuje umowy przyznania
lub podpisuje umowy przyznania pomocy z
pomocy z beneficjentami.
beneficjentami.
KROK 6 - Pilnuj terminów i zobowiązań umowy przyznania pomocy
- Po podpisaniu umowy jesteś już beneficjentem - Po podpisaniu umowy jesteś już beneficjentem
pomocy z PROW. Od podpisania umowy masz 3 pomocy PROW. Masz zapisany w umowie termin
miesiące na założenie działalności gospodarczej (nie dłuższy niż 2 lata) w jakim powinieneś osiągnąć
we własnym imieniu i zgłoszenie się do pełnych cele operacji i złożyć wniosek o płatność tj wniosek
ubezpieczeń w ZUS z tytułu tej działalności oraz o refundację poniesionych od dnia podpisania
na złożenie do ZW wniosku o płatność I transzy umowy kosztów kwalifikowalnych.
tj 80% kwoty PREMII ( tj. 64 tys. zł)
- Po zrealizowaniu wydatków zaplanowanych w - Informujesz o dofinansowaniu z EFRROW zgodnie
biznesplanie składasz wniosek o płatność
z zasadami w LGD i składasz na wezwanie LGD
pozostałych 20% PREMII (tzw. II transza)
ankietę monitorującą do LGD.
- Informujesz o dofinansowaniu z EFRROW
zgodnie z zasadami w LGD i składasz na
- Przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty
wezwanie LGD ankietę monitorującą
płatności końcowej (od dnia otrzymania na konto
- Po roku od daty wypłaty II transzy składasz
refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych)
informację monitorującą do SW i wykazujesz że beneficjent jest zobowiązany zachować trwałość
osiągnąłeś/łaś minimum 30% zakładanego w operacji – czyli zachować efekty i cele
biznesplanie poziomu sprzedaży
operacji/inwestycji.
- Przez okres minimum 2 lat od dnia wypłaty II
transzy prowadzisz nieprzerwanie działalność - Przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty
gospodarczą i utrzymujesz utworzone w związku płatności końcowej w razie potrzeby beneficjent
z operacją miejsca pracy.
powinien umożliwić kontrolę przez SW lub inne
- Przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty II uprawnione instytucje.
transzy w razie potrzeby umożliwiasz kontrolę
dokumentacji SW lub innym instytucjom uprawn

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową LGD
Biuro LGD: 34-425 Biały Dunajec, Ul. Jana Pawła II 310
godziny przyjmowania stron: Pon.-Pt. 8:00 – 15:00,
www.podhalanska.pl,
telefon: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl

KONKURSY PLANOWANE W 2018 R.
PRZEZ PODHALAŃSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD, przedsiębiorcy,
osoby prawne jak również nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę
lub oddział na terenie jednej z ww. gmin mogą ubiegać się o wsparcie w ramach
ogłaszanych przez LGD naborów wniosków.
W roku 2018 Podhalańska LGD zaplanowała nabory wniosków w ramach celu
LSR „Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania”.
Będą to nabory na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w zakresie:
- podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kwalifikacji tych
osób, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości
80.000 zł (sztywna kwota wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach). Pula
środków w naborze w 2018 r. zostanie podana w ogłoszeniu.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w ramach którego na
utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego można ubiegać się o
dofinansowanie w wysokości 500.000 zł wypłacane w formie refundacji nawet do
100 % kosztów kwalifikowalnych (dla podmiotów nie wykonujących działalności
gospodarczej zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). Pula
środków w naborze w 2018 r. to 500 000 zł.

