
szkolenie dla beneficjentów z  możliwości pozyskania wsparcia 

w ramach poddziałania 

19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”

SZKOLENIE 

z wypełniania dokumentów aplikacyjnych

szkolenie realizowane jest w ramach realizacji Planu Komunikacji

13.05.2019- Pokój 



PRZYGOTOWANIE WNIOSKU 

O PRZYZNANIE  POMOCY  

odwiedzić  

ogłoszenie o naborze 

zapoznać się: 

www.stobrawskiszlak.pl

dokładnie zapoznać się z jego treścią 

wzorem wniosku 

załącznikami   

instrukcją wypełniania wniosku

wzorem fiszki projektowej 

UWAGI 

przygotowanie wniosku proponujemy rozpocząć od załączników. W zależności od 

rodzaju  projektu i wnioskodawcy wymagają czasu na ich przygotowanie dlatego 

należy się z nimi zapoznać i rozpocząć procedurę ich pozyskania w pierwszej 

kolejności 



NABÓR WNIOSKÓW

termin

NA ZŁOŻONĄ DOKUMENTACJĘ SKŁADAJĄ SIĘ

2 EGZEMPLARZE:
1. wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz z fiszka projektową

2. załączniki do wniosku – w zależności od wnioskodawcy

3. płyta CD (formularz wniosku i fiszka projektowa)

4. FISZKA PROJEKTOWA !!!!!

od dnia 21.05.2019 r. do dnia 10.06.2019 r. , składanie 

wniosków w godz. od 9.00, do 14.00,  a w ostatnim 

dniu naboru (tj. 10.06.2019 r.) do godz. 12.00.

Uwaga: wnioski wraz z załącznikami składane będą w Biurze 

LGD w terminie ustalonym w ogłoszeniu o naborze osobiście lub 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania

wnioski muszą być kompletne z załącznikami





MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA 

Przedsięwzięcie 2.1.1

ROZWÓJ WIELOFUNKCYJNEJ I 

NOWOCZESNEJ 

INFRASTRUKTURY SPORTOWO-

REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ 

ORAZ MIEJSC SPOTKAŃ  

Przedsięwzięcie 1.2.1

KREOWANIE USŁUG I ATRAKCJI 

TURYSTYCZNYCH 

prace konserwatorskie 

i restauratorskie przy 

zabytkach 

nowe lub  

zmodernizowane 

niekomercyjne

obiekty infrastruktury 

turystycznej 

rozwój 

wielofunkcyjnej i 

nowoczesnej 

infrastruktury 

sportowo-

rekreacyjnej oraz 

miejsc spotkań 

1 349 210,92  

200 000,00 

400 000,00 

Limit środków w ramach 

naboru 



SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

OTRZYMANIA POMOCY 

prace konserwatorskie i 

restauratorskie przy zabytkach 

Limit  środków 200 000,00 



Zabytki poddane 

pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim 

zakończenie realizacji operacji nie później 

niż do 31.12.2020r.  

JST, organizacje pozarządowe,  parafie i związki wyznaniowe

Poziom dofinansowania:

100% - dla wszystkich wnioskodawców 

poza jednostkami sektora finansów 

publicznych   

63,63%- JSFP –jednostki sektora 

finansów publicznych  

refundacja – zwrot po rozliczeniu

Maksymalna wysokość  dofinansowania : 100  tys.  (w 

przypadku jednostki sektora finansów publicznych

wysokość dofinansowania  uwzględniania kwotę wkładu 

własnego tj. 36,37%)

Minimalna wartość projektu: 50 tys.



DODATKOWE INFORMACJE  
Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zobowiązany jest wskazać wskaźniki rezultatu i sposób 

pomiaru wskaźników rezultatu  

Zabytki muszą być udostępniane i stanowić atrakcję turystyczną  

Zaplanowane prace przy zabytkach muszą wynikać z potrzeb społeczności lokalnej 

Wnioskodawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru osób odwiedzających zabytek 

wskaźniki należy 

wskazać we 

wniosku



KRYTERIA OCENY 

Minimalna liczba punktów - 15 punktów

dołączyć do wniosku dokumenty na 

potwierdzenie  

opisać w formularzu 

wniosku 



SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

OTRZYMANIA POMOCY 

nowe lub  zmodernizowane 

niekomercyjne obiekty infrastruktury 

turystycznej 

Limit  środków 400 000,00 



nowe lub 

zmodernizowane  

niekomercyjne obiekty 

infrastruktury 

turystycznej 

JSFP, organizacje pozarządowe  

zakończenie realizacji operacji nie później 

niż do 31.12.2020r.  

Maksymalna wysokość  dofinansowania : 200  tys.  (w 

przypadku jednostki sektora finansów publicznych

wysokość dofinansowania  uwzględniania kwotę wkładu 

własnego tj. 36,37%)

Minimalna wartość projektu: 50 tys.

Poziom dofinansowania:

100% - dla wszystkich wnioskodawców 

poza jednostkami sektora finansów 

publicznych   

63,63%- JSFP –jednostki sektora 

finansów publicznych  

refundacja – zwrot po rozliczeniu



Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zobowiązany jest wskazać wskaźniki rezultatu i sposób 

pomiaru wskaźników rezultatu  

Zaplanowane prace przy zabytkach muszą wynikać z potrzeb społeczności lokalnej 

Wnioskodawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru osób korzystających z obiektu 

wskaźniki należy 

wskazać we wniosku



KRYTERIA OCENY 

Minimalna liczba punktów - 18 punktów

opisać w formularzu 

wniosku 



SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

OTRZYMANIA POMOCY 

Limit  środków 1 349 210,00  

rozwój wielofunkcyjnej i 

nowoczesnej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej 

oraz miejsc spotkań 



Rozwój 

wielofunkcyjnej i 

nowoczesnej 

infrastruktury 

sportowo- rekreacyjnej i 

kulturalnej oraz miejsc 

spotkań 

organizacje pozarządowe, JSFP gminy  

zakończenie realizacji operacji nie później 

niż do 31.12.2020r.  

Poziom dofinansowania:

100% - dla wszystkich wnioskodawców 

poza jednostkami sektora finansów 

publicznych   

63,63%- JST –jednostki sektora finansów 

publicznych  

refundacja – zwrot po rozliczeniu

Maksymalna wysokość  dofinansowania : 149 912,32   (w 

przypadku jednostki sektora finansów publicznych

wysokość dofinansowania  uwzględniania kwotę wkładu 

własnego tj. 36,37%)

Minimalna wartość projektu: 50 tys.



Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zobowiązany jest wskazać wskaźniki rezultatu i sposób 

pomiaru wskaźników rezultatu  

Zaplanowane prace przy zabytkach muszą wynikać z potrzeb społeczności lokalnej 

Wnioskodawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru osób korzystających z obiektu 

wskaźniki należy 

wskazać we wniosku



KRYTERIA OCENY 

Minimalna liczba punktów - 13 punktów

opisać w formularzu wniosku 



PROCEDURA OCENY 

planowany termin 
LGD Beneficjent -

WNIOSEK

Przyjęcie wniosku

Ocena wniosku

ORGAN DECYZYJNY

RADA Ocena operacji 

wg kryteriów 

punktowanych

Ocena 

zgodności 

operacji z 

LSR, PROW 

Lista rankingowa 

wniosków

Urząd 

Marszałkowski

KONKURS

4 m-ce na zwarcie umowy lub 

odmowę dofinansowania  gdy nie są 

spełnione warunki przyznania 

pomocy

UMOWA po 

pozytywnym 

rozpatrzeniu 

LGD

czas zawarcia umowy 14 dni,można 

uzgodnić pisemnie inny termin ale 

przed upływem 14 dni 

nie zgłoszenie, nie podpisanie- brak 

pomocy 

Uzupełnienia 

braków – 7 dni

Jedno 

uzupełnienie 

WEKSEL Sprawdzenie wniosku przez biuro 

LGD –wezwanie o usunięcie braków 

przed oceną Rady



ZGODNOŚĆ OPERACJI 

Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

OPERACJA

musi być zgodna i przyczyniać się do realizacji:

 przynajmniej jednego celu ogólnego LSR

 przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR 

 przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR 

musi być zgodna ze wskazanym w ogłoszeniu zakresem operacji 

(z zakresem tematycznym naboru)

musi być zgodna z dodatkowymi warunkami wskazanymi w ogłoszeniu (wniosek 

złożony w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu  o naborze, 

Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia, wielkość wsparcia - min i max 

odpowiada poziomowi określonemu 

w naborze)

musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego wskaźnika produktu i 

rezultatu przypisanego dla danego przedsięwzięcia 



ZGODNOŚĆ Z LSR (cele) zabytki, 

infrastruktura niekomercyjna  

wielofunkcyjna  i nowoczesna 

infrastruktura sportowo-

rekreacyjna i kulturalna oraz 

miejsca spotkań  



ZGODNOŚĆ OPERACJI Z PROW 2014-2020



CEIDG- rejestr

Ksero dowodu

formularz

wniosku- dane wnioskodawcy

Załączniki do wniosku 

KARTA OCENY- LGD   



Załączniki do wniosku- potwierdzenie 

kwalifikowalności wnioskodawcy  

WNIOSEK O PRZYZNANIE  POMOCY- źródło informacji do potwierdzenia 

spełnienia kryteriów oceny przez LGD   

Dokumenty wskazane w instrukcji 





Statut –gmina, 

stowarzyszenie, 

jednostka 

organizacyjna

Załączniki do wniosku 

Zaświadczenie o                   

wyborze wójta, burmistrza 

- gmina

KRS - stowarzyszenie 

Zaświadczenie 

wojewody o 

reprezentacji osoby 

prawnej –parafia-ważne 

3 m-ce

Dokumenty 

potwierdzające 

powołanie, 

reprezentację jednostki 

organizacyjnej, umowa 

spółki 

KARTA OCENY- LGD   



Formularz wniosku- sekcja zakres operacji, wskaźniki, 

opis operacji

KARTA OCENY- LGD   



WNIOSEK O PRZYZNANIE  POMOCY- źródło informacji do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oceny przez LGD   

Formularz wniosku- sekcja zakres operacji



Formularz wniosku- sekcja wskaźniki, opis operacji



Formularz wniosku- lokalizacja operacji

KARTA OCENY- LGD   



Formularz wniosku- załączniki do wniosku- wypis z rejestru ksiąg 

wieczystych, ewidencji gruntów, umowa użyczenia, umowa 

dzierżawy 

KARTA OCENY- LGD   

Gdy jest kilu właścicieli Gdy jest kilku właścicieli- należy wypełnić – oświadczenie – załącznik 

w formularzy wniosku o przyznanie pomocy – oryginał sporządzony 

na formularzu udostępnionym przez UM



Umowy najmu, dzierżawy muszą być, zawarte na okres, realizacji operacji oraz co najmniej do dnia, w 

którym upłynie odpowiednio  5lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej w ramach operacji. Mogą 

to być umowy z późniejszym terminem wejścia w życie, ale przed dniem zawarcia umowy przyznania 

pomocy 



WNIOSEK O PRZYZNANIE  POMOCY- źródło informacji do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oceny przez LGD   

Formularz wniosku- sekcja załączniki do wniosku





Formularz wniosku- termin realizacji

WNIOSEK O PRZYZNANIE  POMOCY- źródło informacji do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oceny przez LGD   

KARTA OCENY- LGD   



KARTA OCENY- LGD   

Formularz wniosku- plan finansowy operacji, zestawienie rzeczowo-

finansowe 

Załączniki do wniosku 



WNIOSEK O PRZYZNANIE  POMOCY- źródło informacji do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oceny przez LGD   

Formularz  wniosku- załączniki  

Obowiązkowo należy przedłożyć dokumenty 

potwierdzające spełnienie co najmniej jednego z 

warunków   

np.umowa o dofinansowanie projektu

materialne np. nieruchomości , niematerialne –kadry, licencje, patenty

Statut, KRS, umowa spólki



WNIOSEK O PRZYZNANIE  POMOCY- źródło informacji do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oceny przez LGD   

Formularz  wniosku- załączniki  

KARTA OCENY- LGD   

Formularz  wniosku- załączniki  



KARTA OCENY- LGD   
Formularz  wniosku- opis operacji,  potwierdzenie  

niekomercyjnego charakteru operacji 



Formularz  wniosku- opis operacji- należy zawrzeć m.in.  informacje dot.  Charakteru 

niekomercyjnego, ogólnodostępności i  w jaki sposób planowana operacja będzie służyć 

zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej- jakie są potrzeby, oczekiwania i w jaki sposób 

poprzez realizacje operacji zostaną zaspokojone  

WNIOSEK O PRZYZNANIE  POMOCY- źródło informacji do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oceny przez LGD   



INNE WARUNKI 

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z 

innych środków publicznych

(nie dot. gmin, których wkład własny stanowi krajowe środki 

publiczne)

realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 

publicznych

Limit na jednego beneficjenta- 300 tys. zł w okresie realizacji 

PROW 2014-2020 (nie dotyczy JSFP)

LIMIT   

INNE  

Formularz  wniosku- tabela do wypełnienia 



INNE WARUNKI 

UWAGA: WARUNEK KONIECZNY
każdy wnioskodawca składający wniosek musi posiadać 

numer nadawany przez 

Powiatowy Oddział ARiMR 

w celu uzyskania numeru producenta należy wypełnić 

wniosek dostępny na stronie 

www.armir.gov.pl oraz załączyć niezbędne załączniki 

NUMER PRODUCENTA ROLNEGO  

Formularz  wniosku- załączniki  



FORMULARZ 

WNIOSKU O

PRZYZNANIE POMOCY   







NIE WYPEŁNIAĆ SKCJI A –wypełnia LGD   



Złożenie wniosku   

Wybór z listy rozwijanej   



Dane wypełniania się 

w zależności od rodzaju 

beneficjenta    

UWAGA: nazwa beneficjenta musi się pokrywać z nazwą pod 

jakim zarejestrowano beneficjenta w rejestrze producentów 

rolnych (ARMiR- nazwa jest wskazana na wydanym 

zaświadczeniu o wpisie do rejestru) i innymi dokumentami 

(statut, KRS, inne dokumenty powołujące jednostki) 



UWAGA: adres beneficjenta musi się pokrywać z adresem pod 

jakim zarejestrowano beneficjenta w rejestrze producentów 

rolnych (ARMiR) i  adresem wskazanym np. w KRS, Regon)

UWAGA: podanie strony www –wiąże się z obowiązkiem 

umieszczenia po podpisaniu umowy o dofinansowanie – informacji 

o otrzymanej pomocy i realizacji operacji- weryfikowane przy 

sprawdzaniu wniosku o płatność 



UWAGA: osoby do reprezentacji podmiotu- zgodnie z: zaświadczeniem 

Wojewody (parafie), KRS (stowarzyszenia), zaświadczenie komisji wyborczej 

dot. wójta, burmistrza (gminy), akty mianowania i inne dokumenty ( inne 

jednostki organizacyjne )



Cele i przedsięwzięcie należy wpisać zgodnie 

z ogłoszeniem o naborze na który składamy 

wniosek 

Należy krótko opisać i uzasadnić w jaki sposób operacja wpłynie na realizacje 

celów i jak wpisuje się w realizację przedsięwzięcia, można odnieść się do 

diagnozy obszaru, analizy SWOT (słabych stron) i zdiagnozowanych problemów. 

Należy wskazać powiązanie  celu i przedsięwzięcia z potrzebą realizacji operacji

W przypadku kryteriów wyboru operacji należy odnieść się do każdego 

kryterium z osobna i krótko opisać w jaki sposób operacja będzie je spełniać-

ważne –bo to ocenia RADA LGD, dobry opis, uzasadniający, że faktycznie 

spełniamy kryterium daje większe szanse na punkty w ocenie 



Jednakowy na wszystkich dokumentach, 

krótki, bez mierników rzeczowych 

Należy opisać w zależności od specyfiki operacji m.in. :

1. Jaki obiekt obejmujemy operacją i dlaczego (należy koniecznie wskazać że  

operacja odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej –wskazać te potrzeby 

konkretnie  i po realizacji jak  będzie je spełniać

2. Zakres działań w ramach operacji wraz z opisem

3. W jakim celu realizujemy operację 

4. Informacje o udostępnieniu obiektów, ich funkcjonowaniu, dla kogo 

skierowana będzie ich oferta 

5. Opisać efekty operacji  

6. Wskazać jaki wskaźnik rezultatu będzie realizować operacja 

7. Miejsce realizacji operacji 

8. Działania promocyjne i inne 

9. Jakie koszty będą ponoszone 

10. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji



OBOWIĄZKOWO DO WYBRANIA   

UWAGA: zakres operacji musi wskazywać na związek z 

zakresem działalności podmiotu określonym w 

dokumentach konstytuujących jego działalność np. KRS, 

STATUT lub inny akt powoławczy



RODZAJ OPERACJI -OBOWIĄZKOWO DO WYBRANIA – OPCJA TAK LUB NIE  

CEL OPERACJI:

1. Zwięzły

2. Powinien odnosić się do  zakresu operacji 

3. Bez mierników liczbowych dokładnych, nie wymieniać zakresu rzeczowego

4. Wskazujący główny  efekt docelowy np. Stworzenie miejsca rekreacji i 

wypoczynku poprzez budowę wiaty w miejscowości Pokój

5. Wskazujący miejsce infrastruktury

UWAGA: cel zostanie wpisany do umowy o przyznanie pomocy i nie może ulec 

zmianie- należy go przemyśleć i prawidłowo sformułować. Cel należy utrzymać 

przez okres trwałości operacji. Brak realizacji celu-zwrot pomocy wraz z 

odestkami





WSKAŹNIKI PRODUKTU –wskazane zostaną w ogłoszeniu o naborze   

Jeżeli nazwa wskaźnika nie pokrywa się ze wskaźnikiem wskazanym w tabeli należy 

wypełnić tabelę 7.2. pozostałe wskaźniki  - należy wskazać min 1 wskaźnik   

W rubryce –sposób pomiaru wskaźnika- wskazać dokumenty za pomocą których na 

etapie rozliczenia operacji będziemy w stanie udokumentować realizację wskaźnika-

na etapie rozliczenia trzeba będzie je dołączyć do wniosku o płatność   

Wskaźniki są miernikiem osiągnięcia celu, należy je osiągnąć w terminie wskazanym 

w umowie przyznania pomocy  



W przypadku realizacji zadań inwestycyjnych w ramach operacji obejmujących np. 

roboty budowlane, wyposażenie nieruchomości, zakup maszyn wykorzystywanych w 

konkretnej lokalizacji, należy wskazać adres konkretnej nieruchomości.

W przypadku realizacji operacji obejmującej zadania  nieinwestycyjne, polegające 

np.na organizacji wydarzeń szkoleniowych, warsztatowych lub promocyjnych, 

wydaniu publikacji,a także realizacji operacji liniowych, które nie obejmują prac 

budowlanych np. oznakowanie szlaku lub ścieżki, jeżeli nie jest możliwe wskazanie 

szczegółowego adresu realizacji operacji, należy podać adres:

Miejsca zamieszkania podmiotu lub adres miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej–w przypadku osób fizycznych,

siedziby–w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej,

Siedziby spółki cywilnej wskazanej w umowie spółki–w przypadku wykonywania 

działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.



Miejsce przechowywania zakupionego np. wyposażenia – jeżeli będzie 

przechowywane pod innym adres niż realizowana inwestycja   



Należy wypełnić wszystkie rubryki-dotyczy budowy, odbudowy, remontu połączonego z 

modernizacją, zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, sprzętu i urządzeń 

wymagających posadowienia.

Wskazane tabeli dane musza się pokrywać z załącznikami do wniosku- wypisy z 

ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, umów   

W rubryce  8- należy wpisać poza nr KW również  powierzchnię działki objętą 

inwestycją    



Złożenie wniosku o płatność dla operacji (jednoetapowej lub dwuetapowej) 

musi nastąpić nie później niż po upływie 2lat od dnia zawarcia umowy o 

przyznaniu pomocy i nie później niż w dniu 31grudnia 2022r

OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIĆ  TABELĘ 

Podajemy termin zakończenia – rozumiany jako złożenie wniosku o płatność- co 

należy uwzględnić przy operacjach inwestycyjnych – do rozliczenia należy 

dołączyć wymagane prawem budowalnym dokumenty   



WZÓR POMOCNICZY DO TABELI  
Wypełnienie wskazanej tabeli jest konieczne dla spełnienia warunku   

realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych



KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

PROJEKTU

koszty ogólne

przygotowania dokumentacji technicznej, 

koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych

lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub 

hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości

honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje,

opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 

środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności

 opłat za patenty lub licencje

 nadzór urbanistyczny, architektoniczny, budowlany (inwestorski) 

lub  konserwatorski

opłaty notarialne, sądowe

Koszty ogólne do 10% kosztów kwalifikowalnych



pozostałe koszty 

 zakupu robót budowlanych lub usług

Koszty remontu mogą uznane zostać za kwalifikowalne jeżeli wiążą się z 

modernizacją (ulepszeniem ) nieruchomości 

 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia,  nieruchomości

 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia 

 Zakup nowych  środków transportu (za wyj. sam. osobowych do przewozu mniej 

niż 8 osób z kierowcą)

UWAGA: koszty zakupu środków transportu - nie więcej niż 30% kosztów 

kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne

zakupu  lub rozwoju oprogramowania  komputerowego, patentów, licencji, praw              

autorskich, znaków towarowych 

 zakup nowych rzeczy, w tym  materiałów 

 wynagrodzenia i inne świadczenia (kodeks pracy) związane z praca                               

pracowników beneficjenta  oraz inne koszty związane z zatrudnianiem                         

pracowników 

 podatek VAT – z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy                      

prawodawstwa krajowego VAT.



wkład rzeczowy  

Nieodpłatna praca – iloczyn  liczby przepracowanych godzin oraz 

ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim 

roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek i liczby 168

Przeciętne 

wynagrodzenie w 

gospodarce 

narodowej w 2017r.  

liczba godzin x 25,42 zł 

4271,51 /168

25,42 zł  

4271,51 

wkład rzeczowy  



od kiedy liczą się koszty 

płatności  

koszty ogólne 

od 1 stycznia 2014r.

pozostałe koszty 

od dnia podpisania umowy

operacja realizowana nie więcej niż w dwóch etapach

inne warunki   

gotówkowe – do 1 tys. zł

bezgotówkowe - od 1 tys. zł



Jeżeli podmiot odzyskuje VAT , to koszty 

kwalifikowalne podawane są w netto 



I.A.1 gdy w zestawieniu rz-f wpisano 

wg. elementów scalonych  z 

kosztorysu inwestorskiego to 

wpisujemy poz. I.A. 1- I.A…, 

nazywamy ogólnie – jednostka 

miary 1 kpl, jeżeli nie ma 

kosztorysu inwestorskiego to prace 

wpisujemy osobno 

zgodnie z kosztorysem 

inwestorskim –jeżeli jest 

załączony do wniosku  

tabela powiązana z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowi 

jego uszczegółowienie  

W odniesieniu do pracy świadczonej 

nieodpłatnie w ww. kolumnie należy 

wskazać również rodzaj pracy lub 

usług planowanych do wykonania 

oraz liczbę godzin przewidzianych na 

dany rodzaj pracy wraz z 

uzasadnieniem.



Opcje tak wypełniają JSFP  

Zgodnie z 

zestawieniem rz-f 

sekcja V  

Wartości wierszy w kolumnach  Całkowite koszty operacji (w zł) i Koszty 

kwalifikowalne operacji (w zł) mogą mieć takie same wartości, gdy VAT 

stanowi koszt kwalifikowalny(tj. jeśli podmiot nie ma możliwości 

odzyskania tego podatku).

W trakcie realizacji zadań w zakresie pracy świadczonej nieodpłatnie lub 

usług świadczonych nieodpłatnie, wymagane będzie  prowadzenie karty pracy 

oraz usług świadczonych nieodpłatnie, której wzór stanowi załącznik do 

wniosku opłatność. Karta ta zawiera dane dotyczące wykonawcy, ewidencji 

czasu pracy, rodzaju wykonanej pracy oraz potwierdzenie wykonania i 

przyjęcia pracy

Nie mają ich JSFP –maksymalny limit LGD obejmuje dofinansowanie i wkład własny   



Lista rozwijana   

Limit na Beneficjenta – 300 tys. w okresie realizacji PROW 2014-2020, dla 

JSFP – wybiera się opcję ND    

Wpisujemy zawarte w okresie 2014-2020 

zawarte umowy i kwoty z umowy lub z 

rozliczenia (wypłacone)    



Koszty kwalifikowalne – wpisujemy zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo – finansowym    

Należy wpisać poziom dofinansowania operacji zgodnie z informacją podaną 

w ogłoszeniu o naborze wniosków. Dla JSFP wynosi on do 63,63%.

W przypadku, kiedy z deklaracji podmiotu wynika obniżony próg 

intensywności (np. w przypadku punktowanego w kryteriach oceny 

wyższego poziomu wkładu własnego) –wówczas podmiot wskazuje 

zadeklarowany poziom.



Do pełnych złotych zaokrąglenie  

Tabelę inaczej wypełnia się dla JSFP a inaczej dla pozostałych 

Beneficjentów   

PRZYKŁAD JSFP:

nowe lub 

zmodernizowane  

niekomercyjne obiekty 

infrastruktury 

turystycznej 

limit dofinansowania LGD - 200 tys.  

obejmuje dofinansowanie 63,63% i 

wkład własny 36,37%



PRZYKŁAD JSFP dla wartości- 200 tys.(limit 

dofinansowania  LGD) 

dla operacji realizowanej w jednym etapie  :

127 260,00  

127 260,00  

127 260,00  

0,00  

72 740,00  

Wnioskowany poziom pomocy nie może przekroczyć 63,63 %

Nie ma możliwości realizowania operacji o kosztach 

powyżej limitu wskazanego w ogłoszeniu o naborze 

63,63% 



W przypadku zadeklarowania przez JSFP niższego 

poziomu dofinansowania (mniej niż 63,63%) wartość 

pól 6.2.3/6.3.3 obliczamy wg następującego wzoru:



PRZYKŁAD (podmioty inne niż JSFP) –dla wartości  

200 tys. (limit LGD) dla operacji realizowanej w 

jednym etapie  :

200 000,00 

200 000,00  

127 260,00  

72 740,00 

0,00  

wnioskowana kwota pomocy (dla podmiotów innych niż 

JSFP) obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany 

krajowy wkład środków publicznych. 

Wnioskowany poziom pomocy -100 % 

63,63% 
36,37% 



PREFINANSOWANIE/ZALICZKA



36,37% 









Wkład – do 10% kosztów kwalifikowalnych 

Z wyodrębnionego rachunku bankowego mogą być 

wykonywane jedynie transakcje dotyczące realizacji operacji

Kosztorys –obowiązkowo podmioty PZP powyżej 30 tys euro, 

sporządzony zgodnie z rozporządzeniem-wszystkie elementy

gdy podmiot nie dysponuje ostatecznym pozwoleniem w dniu składania wniosku,  

powinien dostarczyć najpóźniej na etapie składania  wniosku o płatność, ww. 

sytuacja nie zwalnia podmiotu do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy 

nieostatecznej decyzji

Można załączyć projekt budowlany w formie elektronicznej 

Parafowane przez podmiot 



Kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych powinna zostać złożona 

wraz z kopią dołączonych do zgłoszenia załączników. Na podstawie tych 

załączników nastąpi sprawdzenie, czy zakres zgłoszonych robót odpowiada 

zakresowi robót objętych wnioskiem.

W przypadku, gdy okres pomiędzy datą doręczenia zgłoszenia do właściwego 

organu budowlanego, a datą złożenia wniosku jest dłuższy niż 21dni należy 

dołączyć oryginał oświadczenia podmiotu, że w ciągu 21dni od dnia zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu 

wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

W przypadku, gdy okres pomiędzy datą doręczenia zgłoszenia a datą złożenia 

wniosku jest krótszy niż 21dni należy dołączyć kopię zaświadczenia wydanego 

przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru 

wykonania robót budowlanych.







dokonać właściwych skreśleń  

Podać podstawę prawną  





Dotyczy tylko podmiotów realizujących operację z zakresu-rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury  turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej   

istnieje możliwość pobierania opłat za korzystanie z niekomercyjnej 

infrastruktury, ale wygenerowane w ten sposób dochody powinny być 

przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania tej infrastruktury

W kalkulacji należy uwzględnić wyłącznie przepływy finansowe związane z 

funkcjonowaniem infrastruktury zrealizowanej w ramach danej operacji, a nie całej 

działalności podmiotu



PRZYGOTOWANIE KOSZTORYSU I ROZLICZENIE PRAC 

BUDOWLANYCH    



REALIZACJA OPERACJI - UWAGI  

WYBÓR WYKONAWCÓW   



REALIZACJA OPERACJI - UWAGI  

INTERPRETACJA VAT    



INFORMOWANIE O POMOCY    

Jeżeli beneficjent posiada własna stronę www obowiązkiem jest umieszczenie 

niezwłocznie po podpisaniu umowy przyznania pomocy informacji o uzyskanym 

wsparciu w formie i o treści wskazanej w Księdze wizualizacji PROW 2014-

2020. Obowiązek ten będzie weryfikowany na etapie wniosku o płatność. 

REALIZACJA OPERACJI - UWAGI  



REALIZACJA OPERACJI - UWAGI  

KSIEGOWANIE WYDATKÓW   

Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2014-2020 są zobowiązani do 

prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z 

odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z 

realizacją operacji, m. in. kosztów  kwalifikowalnych, w tym również wartość 

wkładu rzeczowego. Wymóg ten ma na celu identyfikację poszczególnych 

operacji (zdarzeń) księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla 

wszystkich wydatków w ramach operacji. Każdy Beneficjent powinien prowadzić 

oddzielny system rachunkowości w ramach przyjętej polityki rachunkowości w 

przedsiębiorstwie w ramach prowadzonej  działalności

W przypadku Beneficjenta prowadzącego księgi rachunkowe i sporządzającego 

sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości 

przez „odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy”,o którym mowa w 

przepisach art.66 ust.1 lit. C pkt i rozporządzenia nr 1305/2013 należy rozumieć ewidencję 

księgową wyodrębnioną w ramach prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych, 

a nieodrębne księgi rachunkowe.



POSTANOWIENIA UMOWY O 

PRZYZNANIE POMOCY  

WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:    



 uzyskania stosownych pozwoleń, opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub            

decyzji związanych z realizacją operacji

przechowywania dokumentów (5 lat) 

zachowania trwałości projektu ( 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej)

 nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych,          

przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub         

budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc, oraz ich                                  

wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji (przez 5            

lat)

 niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo                       

zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej,          

mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy,          

wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie 

 złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej i sprawozdania z             

realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej             

Urzędu  Marszałkowskiego

WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:    



 prowadzenia sprawozdawczości wymaganej przez LGD

 dokonywania wydatków zgodnie z zachowanie Pzp lub zasady konkurencyjności           

(załącznik do umowy) 

przedłożenia do oceny przez Zarząd Województwa dokumentacji z                               

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z                

postępowania ofertowego. 

WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:    



odwiedź nas w biurze

ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój    

zadzwoń:

tel. 667 983 637;723974261

napisz e- mail:

lgd@stobrawskiszlak.pl

przeglądaj naszą stronę:

www.stobrwaskiszlak.pl

Zapraszamy na konsultacje 


