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STOWARZYSZENIE LOKALNA

GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

Lokalna Grupa Działania Stolem położona jest w południowo - środkowej części
województwa pomorskiego. Kulturowo region należy do Kaszub. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Stolem została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10 marca 2006
roku pod numerem 0000252803. Od 10 czerwca 2008 roku, kiedy to na Walnym Zebraniu
Członków postanowiono zmienić status prawny stowarzyszenia w oparciu o ustawę z dnia 7
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173 j.t.) jest
stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną. Obszar LGD Stolem zajmuje
827 km² i według danych GUS za rok 2013 zamieszkuje go łącznie 36241 mieszkańców. W skład
LGD Stolem wchodzi 5 gmin powiatu kościerskiego: Dziemiany, Karsin, gmina wiejska
Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma. Spójność przestrzenną obszaru obrazuje poniższa mapa.

W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, LGD Stolem pozyskała łącznie
6 032 500,00 zł , w tym
4 750 000,00zł na wdrażanie operacji w ramach ogłaszanych
konkursów oraz realizację projektów grantowych, 95 000,00zł na realizację projektów
współpracy oraz 1 187 500,00zł na wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD oraz aktywizację
lokalnej społeczności. Główne kierunki realizacji LSR LGD Stolem w latach 2016 – 2023
odzwierciedlają określone cele ogólne, przypisane im cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.
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Cel ogólny 1. Poprawa warunków życia lokalnej
społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału
oraz rozwój infrastrukturalny obszaru LSR

Cel szczegółowy 1.1
Budowa i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w oparciu o lokalne
zasoby 500 000,00zł (2 x 250 tys. zł)

Cel szczegółowy 1.2
Rozwój przestrzeni publicznej
obszaru w oparciu o zasoby
kulturowe, turystyczne, społeczne
i rekreacyjne 1 850 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 1.1.1 (projekt grantowy)
zachowanie, utrwalanie i promocja
dziedzictwa lokalnego, w tym lokalnych
produktów i usług.
Preferowane operacje: - publikacji
o dziedzictwie lokalnym, - imprez
promujących dziedzictwo lokalne - warsztaty
z zakresu dziedzictwa lokalnego - wyposażenie
obiektów infrastruktury kulturalnej
(alokacja 250 000,00zł)

Przedsięwzięcie 1.2.1 (konkurs otwarty)
tworzenie i modernizacja miejsc
przeznaczonych do aktywnych form
spędzania czasu.
Preferowane operacje: - budowa nowych
lub zmodernizowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych - szlaki
turystyczne, ścieżki rowerowe
(alokacja 1 350 000,00zł)

Przedsięwzięcie 1.1.2 (projekt grantowy )
Wspieranie różnorodnych form
aktywności lokalnej, w tym przez
podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych , także
z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych.
Preferowane operacje: - oddolne
inicjatywy polegające na
zagospodarowaniu czasu wolnego
- szkolenia, warsztaty, pikniki ekologiczne
(alokacja 250 000,00zł)

Przedsięwzięcie 1.2.2 (konkurs otwarty)
Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury
społeczno kulturalnej
służącej inicjatywom lokalnym
Preferowane operacje: - nowe
lub zmodernizowane obiekty
infrastruktury kulturalnej służącej
inicjatywom lokalnym
(alokacja 500 000,00zł)

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

Cel ogólny 2. Rozwój aktywności gospodarczej
obszaru LSR z wykorzystaniem potencjału
lokalnych zasobów

Cel szczegółowy 2.1
Wspieranie przedsiębiorczości
na obszarze LSR oraz tworzenia
i utrzymania miejsc pracy
z wyk. rozwiązań innowacyjnych
2 200 000,00zł

Przedsięwzięcie 2.1.1
Podejmowanie działalności gospodarczej
w oparciu o lokalne zasoby
(konkurs otwarty)
Preferowane operacje:
- podejmowanie działalności gospodarczej
(alokacja 780 000,00zł)

Cel szczegółowy 2.2
Wykorzystanie lokalnych zasobów
obszaru dla rozwoju gospodarczego
200 000,00zł

Przedsięwzięcie 2.2.1
Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez
tworzenie inkubatorów przetwórstwa
lokalnego (konkurs otwarty)
Preferowane operacje: - utworzenie
inkubatora przetwórstwa lokalnego
(alokacja 200 000,00zł)

Przedsięwzięcie 2.1.2
Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw
w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc
pracy (konkurs otwarty)
Preferowane operacje: - rozwijanie
działalności gospodarczej i utrzymanie
miejsc pracy
(alokacja 1 420 000,00zł)
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ZAKRESY WSPARCIA ORAZ WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY
W RAMACH RLKS/LEADER 2014-2020
I.

II.

ZAKRESY WSPARCIA realizowane przez LGD Stolem w ramach LSR:
1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2. Rozwój przedsiębiorczości na ternie objętym RLKS poprzez:
podejmowanie działalności gospodarczej
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych
rozwijanie działalności gospodarczej
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
4. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
5. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
BENEFICJENCI:
1. Osoba fizyczna:
pełnoletnia
obywatel państwa członkowskiego UE
miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (obszar LGD
Stolem) w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności
gospodarczej
miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje
działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR (obszar LGD Stolem) – w przypadku gdy osoba
fizyczna prowadzi działalność gospodarczą
2. Osoba prawna (z wyłączeniem województwa), jeśli siedziba tej osoby lub
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR ( wyjątkiem jest
gmina , która nie spełnia w/w warunku ale jej obszar jest obszarem objętym
LSR)
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej to w/w warunki
powinny być spełnione przez wszystkich wspólników spółki.
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Jeżeli podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą
to pomoc jest przyznawana jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17.06.2014r.
III.
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY:
Pomoc przyznawana jest podmiotowi, któremu został nadany numer
identyfikacyjny
w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji
producentów , ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, jeżeli:
1. Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych (nie stosuje się w przypadku operacji realizowanych przez jednostki
sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą
organizacją pozarządową)
2. Operacja realizowana będzie w nie więcej niż 2 etapach, a jej realizacja zgodnie z
zakresem rzeczowo-finansowym oraz złożenie wniosku o płatność końcową
wypłacaną po realizacji operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy
lecz nie później niż do dnia 31.12.2022r.;
3. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne , zakłada realizację operacji na
obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy budowy lub przebudowy liniowego
obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym
obszarem);
4. W przypadku realizacji inwestycji na nieruchomościach, podmiot ubiegający się o
wsparcie powinien dysponować prawem własności lub współwłasności tej
nieruchomości bądź powinien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością
na cele zgodne z zapisami we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji
oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji (nie
stosuje się w przypadku przyznania pomocy na projekt grantowy);
5. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z
biznesplanem na formularzu przygotowanym przez ARiMR (nie dotyczy
operacji realizowanych w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego,
zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury , promowanie obszaru
LSR w tym lokalnych produktów i usług oraz nie stosuje się w przypadku
przyznania pomocy na projekt grantowy);
6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł;
7. Podmiot ubiegający się o wsparcie ( z wyjątkiem podmiotu ubiegającego się o
wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz nie
stosuje się w przypadku przyznania pomocy na projekt grantowy), wykaże
że:
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posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do
operacji, lub
posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub
posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, jeżeli jest osoba
fizyczną, lub
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji
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.
IV.

Pomoc na realizację operacji polegającej na PODEJMOWANIU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ jest przyznawana wyłącznie podmiotowi
spełniającemu następujące warunki:
1. Podmiot ubiegający się o pomoc jest osobą fizyczną :
Jest obywatelem państwa będącego członkiem UE
Jest pełnoletni
Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
2. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną wg PKD
jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał
działalności gospodarczej, w szczególności nie widniał w CEIDG
- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.
3. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata
od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do
ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia
wypadkowego na podstawie przepisów 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
4. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
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V.

VI.

Mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych wskazanych w
rozporządzeniu MRiRW
Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie
liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;
5. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności,
jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji,
ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż
70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
6. W przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności
gospodarczej pomoc wypłacana jest w dwóch transzach:
a) Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest
wypłacana jeżeli beneficjent;
Podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą
Zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności
gospodarczej
Uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest niezbędne do
realizacji operacji
b) Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest
wypłacana jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem
Pomoc na operację w zakresie TWORZENIA LUB ROZWOJU
INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW
ROLNYCH jest przyznawana jeżeli:
1. Podmiot ubiegający się o wsparcie nie otrzymał dotychczas pomocy w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej lub rozwijania działalności gospodarczej
sklasyfikowanej wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów;
2. Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego
przez podmioty inne niż ubiegający się o wsparcie.
Pomoc na operację w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ jest przyznawana jeżeli:
1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej
365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę
działalność;
2. Operacja zakłada:
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji a
osoba ta, zatrudniona zostanie na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę
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utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w
ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej
- nie stosuje się w przypadku gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu
podmiotowi na dotychczasowe operacje oraz wnioskowane kwoty pomocy za
realizację danej operacji, nie przekracza kwoty 25 tys. zł;
3. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas
przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu
podmiotowi pomocy na operację w tymże zakresie;
4. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie przyznano dotychczas
pomocy w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa
lokalnego lub w ramach poddziałania o którym mowa w art.3 ust. 1 pkt 4
lit.b (wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub
ich rozwój w ramach działania inwestycje w środki trwałe) ustawy z dnia 20
lutego 2015r o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW
w ramach PROW na lata 2014-2020, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc
wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną wg PKD jako produkcja
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
VII. Z ubiegania się o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
wyłączone są podmioty, które wykonują działalność gospodarczą
sklasyfikowaną wg PKD jako:
1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2. Górnictwo i wydobywanie;
3. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8. Produkcja metali;
9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczepi naczep oraz motocykli;
10. Transport lotniczy i kolejowy;
11. Gospodarka magazynowa.
VIII. Pomoc na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i budowy lub
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury jest przyznawana
jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
IX.
Pomoc w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym promocja
lokalnych produktów lub usług jest przyznawana, jeżeli:
1. Nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych
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2. Nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych (wydarzenie organizowane więcej
niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce) za
wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego
dla danej LSR, wskazanych w i uzasadnionych w LSR.
X.
PROJEKTY GRANTOWE.
1. Wartość każdego zadania (grantu) realizowanego w ramach projektu grantowego
nie będzie wyższa niż 30 tys. zł (wartość ustalona przez LGD) oraz niższa niż 5
tys. zł.
2. W ramach projektu grantowego planowana jest realizacja co najmniej dwóch
zadań (grantów) służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość
każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 30 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.
3. Projekt grantowy nie może być realizowany w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości oraz wspierania współpracy między podmiotami
wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR.
4. Suma grantów udzielonych JSFP nie może przekroczyć 20% wartości projektu
grantowego.
5. Wartość projektu grantowego nie może przekroczyć 300 tys. zł.
6. Limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych
przez LGD wynosi 100 tys. zł w okresie realizacji PROW 2014-2020.
XI.
LIMIT NA JEDNEGO BENEFICJENTA .
1. 300 tys. zł
2. 200 tys. zł (kwota ustalona przez LGD) - na beneficjenta realizującego operację w
zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
XII. LIMIT NA JEDNĄ OPERACJĘ:
1. 300 tys. zł – w przypadku operacji w zakresie innym niż podejmowanie
działalności gospodarczej i tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa
lokalnego;
2. 200 tys. zł (kwota ustalona przez LGD) - realizującego operację w zakresie
tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego
- przepisów (pkt.11 i 12) nie stosuje się do jednostek sektora finansów
publicznych;
3. 60 tys. zł (kwota ustalona przez LGD) – w przypadku operacji realizowanej w
zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
XIII. INTENSYWNOŚĆ POMOCY z wyjątkiem operacji realizowanych w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej:
1. Do 70% kosztów kwalifikowanych – dla podmiotów wykonujących działalność
gospodarczą;
2. Do 100% kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty;
3. 63,63% kosztów kwalifikowanych – zawsze w przypadku jednostek sektora
finansów publicznych.
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XIV. Pomoc na realizację operacji innych niż w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej przyznawana jest w formie refundacji KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH, do których zalicza się:
1. Koszty ogólne w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowanych operacji;
2. Koszty zakupu robót budowlanych lub usług;
3. Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych
lub znaków towarowych;
4. Koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
5. Koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia , a w przypadku operacji z
zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub
wyposażenia, stanowiących eksponaty;
6. Koszty zakupu środków transportu - w wysokości nie przekraczającej 30%
pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji pomniejszonych o koszty ogólne ,
z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;
7. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w 2-óch powyższych punktach, w tym
materiałów;
8. Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze wymienione w KP oraz inne
koszty ponoszone przez beneficjenta w związku z zatrudnieniem tych
pracowników w przypadku realizacji operacji w zakresie tworzenie lub rozwój
inkubatorów przetwórstwa lokalnego i zakresie wspierania współpracy między
podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze LSR;
9. Podatku VAT, jeżeli podmiot realizujący operację wykaże że nie ma możliwości w
jakikolwiek sposób odzyskania kosztów podatku VAT;
10. Wartość wkładu rzeczowego
w postaci towarów, gruntu lub nieruchomości - w przypadku udostępnienia gruntu lub
nieruchomości wartość wkładu musi być poświadczona przez niezależnego,
wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy i nie
przekraczać limitu 10 % łącznych wydatków kwalifikowalnych dla danej
operacji.
w formie nieodpłatnej pracy (pracy usług świadczonych nieodpłatnie) - ustala się
jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok,
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
- jeżeli koszty te są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia celu operacji
oraz racjonalne.
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11. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów inwestycji polegających na
budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej
realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem objętym LSR.
12. W przypadku projektu grantowego do kosztów kwalifikowanych zalicza się
wyłącznie granty.
13. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały
poniesione :
a) Od dnia zawarcia umowy a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia
01.01.2014roku;
b) Zgodnie z przepisami zamówieniach publicznych a jeżeli przepisy te nie
obowiązują wybór wykonawców następuje z zachowaniem konkurencyjnego
trybu ich wyboru określonego w umowie;
c) W formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji , której wartość,
bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. zł – w
formie rozliczenia bezgotówkowego.
- Jeżeli zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich
identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.

REALIZACJA OPERACJI W RAMACH WDRAZANIA LSR
Wybór operacji realizowanych w ramach wdrażania LSR przebiegać będzie w formie
konkursów otwartych – operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz co jest
nowością w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach realizowanych projektów
grantowych. Oznacza to iż beneficjentem projektu grantowego dla Zarządu Województwa
Pomorskiego będzie sama LGD , która w ramach realizacji projektu dokona wyboru
grantobiorców, podpisze z nimi stosowne umowy
na realizację poszczególnych zadań
(grantów) w ramach projektu grantowego. Na LGD spoczywać będzie również obowiązek
monitoringu i kontroli grantów (zadań) powierzonych wybranym grantobiorcom. Proces
przeprowadzania naboru wniosków oraz ich oceny w formie konkursów otwartych
prezentuje poniższy schemat.
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SCHEMAT PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW I ICH OCENY
DLA OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIZ
LGD W RAMACH KONKURSÓW OTWARTYCH
Ogłoszenie naboru wniosków
przez LGD
(Nie wcześniej niż 30 dni i nie później
niż 14dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia naboru)

Nabór wniosków
(nie mniej niż 14 dni i nie więcej
niż 30 dni)

Ocena wniosków i wybór operacji
przez Radę LGD
(maks.45 dni od dnia następującego
po ostatnim dniu trwania naboru)

Przekazanie dokumentacji
konkursowej do Zarządu
Województwa Pomorskiego
(w ciągu 7dni od zakończenia oceny
przez Radę LGD)

Weryfikacja dokumentacji
konkursowej przez Zarząd
Województwa Pomorskiego
(maks. 3 miesiące)

Podpisanie umów z Zarządem
Województwa oraz realizacja
operacji (okres realizacji operacji
nie dłuższy niż 2 lata od dnia
podpisania umowy i nie później
niż do 31.12.2022r)
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Siedziba i Biuro LGD Stolem
83-424 Lipusz, ul. Derdowskiego 7
tel/fax. 58 680 05 70, e-mail: biuro@lgdstolem.pl
Biuro czynne od poniedzialku do piatku
w godz.7:30 – 15:30

PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE
GMINA
LIPUSZ

GMINA
DZIEMIANY

GMINA
KOŚCIERZYNA

GMINA
NOWA KARCZMA

GMINA
KARSIN

Więcej informacji o ogłaszanych konkursach, kryteria i zasady wyboru
operacji do dofinansowania oraz wzory dokumentów dostępne są na

www.lgdstolem.pl
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