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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Materiał opracowany przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”,  współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. 

 

 

 



Nabór wniosków: 
 

Przedsięwzięcia: 

 Przebudowa, budowa lub wyposażenie terenów lub 

wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w  celu nadania 

funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych 

 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

 forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych, 

intensywność pomocy w przypadku jednostek sektora 

finansów publicznych wynosi 63,63%, a w przypadku  

pozostałych podmiotów 80%. 



Nabór wniosków: 
 

 

Tryb składania wniosków: 

 

 Podmiot składa wniosek bezpośrednio (osobiście albo 

przez pełnomocnika)  

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch 

kompletnych i jednobrzmiących, trwale zszytych 

egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją 

elektroniczną 

 

 

 

 

 



Podstawowe zasady przyznawania dofinansowania  

 

Beneficjentem może być:  

1. Jednostka sektora finansów publicznych (gmina, 

powiat, związek jst, jednostka organizacyjna jst, inna jsfp.  

2. Kościół/związek wyznaniowy.  

3. Stowarzyszenie rejestrowe. 

4. Związek stowarzyszeń z wyłączeniem związku jst 

5. Fundacja 

6. Inna osoba prawna 

 

* Siedziba podmiotu ubiegającego się o wsparcie 

będącego osobą prawną albo jednostki organizacyjnej 

znajduje się na obszarze objętym LSR, tj. na obszarze 

gmin: Grabowiec, Łabunie, Komarów-Osada, Miączyn, 

Sitno, Skierbieszów, Nielisz, Stary Zamość, Sułów.  
 

 



•Dofinansowanie jest przyznawane podmiotowi, któremu 

został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów 

o krajowym systemie ewid. producentów, ewid. gospodarstw 

rolnych oraz ewid. wniosków o przyznanie płatności (numer 

identyfikacyjny z ARiMR) oraz spełnia następujące warunki: 

•1. Obszar w ramach którego podmiot zamierza realizować 

operację jest obszarem wiejskim objętym LSR, 

•2. Koszty kwalifikowalne operacji nie są 

współfinansowane z innych środków publicznych (z 

wyjątkiem gdy wnioskodawcą jest jednostka sektora 

finansów publicznych oraz organizację pozarządową w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

działalności pożytku publicznego). 
 



3. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 

etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z 

zestawieniem rzeczowo-finansowym, w tym poniesienie 

przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji 

oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w 

terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r.  

 

4. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, 

zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 

objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji 

polegającej na budowie albo przebudowie liniowego 

obiektu budowlanego, którego odcinek będzie 

zlokalizowany poza tym obszarem;  



5. Inwestycje trwale związane z nieruchomością w 

ramach operacji będą realizowane na nieruchomości 

będącej własnością lub współwłasnością podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot 

posiada udokumentowane prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku co 

najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres 

trwałości projektu. 

 

6. Minimalna całkowita wartość operacji wyniesie nie 

mniej niż 50 tys. zł.  

 

7. Podmiot 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 lub 

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu 

operacji, którą zamierza realizować, 

 

8. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału 

środków publicznych. 

 

9. Została wydana ostateczna decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie 

jest wymagane przepisami odrębnymi.  



Pomoc  na operacje w zakresie: 

 

-Zachowania dziedzictwa lokalnego, 

-Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

 

jest przyznawana jeżeli operacja służy zaspokajaniu 

potrzeb społeczności lokalnej 



Pomoc na operacje w zakresie promowania obszaru 

objętego LSR, w tym produktów lub usług  lokalnych jest 

przyznawana jeżeli operacja: 

 

-nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług  

lokalnych, 

- nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem 

wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia 

specyficznego dla danej LSR  

 

 

Koszty kwalifikowalne mogą być ponoszone od dnia 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w 

przypadku kosztów ogólnych od 1 stycznia 2014 

roku. 



Wysokość dofinansowania: 

 

1. Jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższa 

niż  63,63% kosztów kwalifikowalnych 

2. Pozostałe podmioty – 80% 

3.W przypadku gdy wysokość kosztów 

kwalifikowlanych w zakresie danego zadania ujętego w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym przekracza wartość 

rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich 

racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy 

uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów. 

4. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są 

uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.  



Ocena wniosków o przyznanie pomocy: 

 

Ocena pod względem LSR: każdy projekt musi 

być zgodny z przynajmniej jednym celem ogólnym, 

szczegółowym i przedsięwzięciem Lokalnej 

Strategii Rozwoju dla LGD Ziemia Zamojska. 

 

Ocena z kryteriami wyboru: projekt powinien 

uzyskać minimalną liczbę punktów zgodnie z 

kryteriami wyboru dla danego typu operacji.  



Kryteria wyboru: 

1.Doświadczenie wnioskodawcy:  

- Brak doświadczenia wnioskodawcy w realizacji 

projektów – 0 pkt. 

-Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 

projektów o charakterze podobnym do operacji, 

którą zamierza realizować – 1 pkt. 

lub 

- Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do 

przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – 1 

pkt. 

- Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie 

do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować , 

jeżeli jest osobą  fizyczną – 1 pkt. 

 

 
 



2. Wpływ na rozwój rekreacji, turystyki, kultury lub 

zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego: 

- Projekt nie ma wpływu na rozwój rekreacji, turystyki, 

kultury lub dziedzictwa lokalnego – 0 pkt. 

- Projekt dotyczy lub oddziaływuje na rozwój turystyki 

obszaru – 2 pkt. 

-Projekt dotyczy lub oddziaływuje na rozwój rekreacji 

obszaru – 2 pkt. 

- Projekt dotyczy lub oddziaływuje na zachowanie 

dziedzictwa historyczno - kulturalnego – 2 pkt. 

 

3. Miejsce realizacji operacji:  

-Miejscowość licząca poniżej 5 000 mieszkańców – 1 pkt.  

- Miejscowość licząca powyżej 5 000 mieszkańców – 0 

pkt. 



4. Priorytetowe grupy docelowe:  

-Poniżej 20% odbiorców operacji stanowią osoby z grup 

defaworyzowanych opisanych w LSR – 0 pkt.  

- 20% i więcej odbiorców operacji stanowią osoby z grup 

defaworyzowanych opisanych w LSR – 3 pkt. 

 

5. Innowacyjność operacji:  

-Operacja nie zwiera elementów innowacyjnych – 0 pkt. 

- Operacja zawiera elementy innowacyjne – 3 pkt. 

 

6. Integracja podmiotów: 

-Operacja zapewnia zintegrowanie 2 i więcej podmiotów – 2 pkt. 

- Operacja nie zapewnia zintegrowania podmiotów – 0 pkt.  
 

7. Integracja zasobów:  

- Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów – 2 pkt. 

- Operacja nie zapewnia zintegrowania zasobów – 0 pkt. 
 



8. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska:  

-Nie – 0 pkt. 

-Tak – 3 pkt. 

 

9. Doradztwo biura LGD:  

-Wnioskodawca korzystał z doradztwa Biura LGD – 3 pkt. 

- Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa Biura LGD – 0 pkt. 

 

10. Udokumentowanie planowanych do poniesienia 

kosztów 

 

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio 

uzasadniona i udokumentowana we wniosku o przyznanie 

pomocy: 
 



- koszty jednostkowe równe lub większe niż 500 zł. netto 

przedstawiono 3 oferty cenowe lub kosztorys oraz koszty 

jednostkowe poniżej 500 zł. netto – przedstawiono 

przynajmniej jedną ofertę cenową – 4 pkt. 

 

Wysokość kosztów nie została odpowiednio uzasadniona i 

udokumentowana we wniosku  o przyznanie pomocy: 

- Nie przedstawiono żadnej oferty cenowej lub kosztorysu przy 

kosztach jednostkowych równych lub wyższych niż 500 zł. netto 

oraz nie przedstawiono żadnej oferty cenowej przy kosztach 

jednostkowych niższych niż 500 zł. netto – 0 pkt. 

 

 

Maksymalna liczba punktów: 24 pkt. 

 

Minimalna liczba punktów (ponad 50%): 13 pkt.   
 

 



Doradztwo w ramach naboru wniosków: 

 

Biuro LGD Ziemia Zamojska 

Kornelówka 41 

22-424 Sitno 

 

Tel: 84 307 22 07 lub 

884 703 220 

e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl 

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 

mailto:biuro@lgdziemiazamojska.pl

