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Dla kogo przeznaczony jest konkurs o przyznanie pomocy na rozwój 
oferty turystycznej i okołoturystycznej obszaru LGD  zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju
Na realizację działań infrastrukturalnych w zakresie turystyki, rekreacji, dziedzictwa
kulturowego i zasobów przyrodniczych, w tym:
 nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – NGO,
jednostki sektora finansów publicznych,
 nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury kulturalnej - NGO, jednostki
sektora finansów publicznych,
 konserwacja, renowacja obiektów objętych ewidencją wojewódzką, restauracja
zabytków ważnych dla lokalnej społeczności, konserwacja elementów architektury
sakralnej – osoby fizyczne, prawne, prowadzące i nieprowadzące działalności
gospodarczej, kościoły, związki wyznaniowe.
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Poziom dofinansowania

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków finansowych w wysokości:
- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – NGO
(80%), jednostki sektora finansów publicznych (63,63%) – od 50 000 zł do 200 000 zł,
- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury kulturalnej – NGO (80%), jednostki
sektora finansów publicznych (63,63%) – od 50 000 zł do 200 000 zł,
- konserwacja, renowacja obiektów objętych ewidencją wojewódzką, restauracja
zabytków ważnych dla lokalnej społeczności, konserwacja elementów architektury
sakralnej – osoby fizyczne, prawne, prowadzące i nieprowadzące działalności
gospodarczej (80%) – od 30 000 zł do 200 000 zł.

Całkowite środki przeznaczone na konkurs to 750 000 zł.
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Zakres wsparcia

Budowa, przebudowa, remont, modernizacja, doposażenie ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej / rekreacyjnej / dziedzictwa kulturowego
np. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym remont lub tworzenie placów,
terenów zielonych, parków, miejsc wypoczynkowych, tras spacerowych, nornic
walking, tworzenie siłowni zewnętrznych, itp., rozwój szlaków turystycznych, w tym
infrastruktura i oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych, utrzymanie istniejącej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym odnowieniem oznakowania tras
turystycznych oraz odnowienie i posadowienie nowej, uzupełniającej infrastruktury
turystycznej.
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Koszty kwalifikowane (z wyłączeniem kosztów ogólnych):

 zakup robót budowlanych lub usług,
 zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzenia
za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa
lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych, przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą i w wysokości nie przekraczającej 30% pozostałych
kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,
 zakupu rzeczy innych niż wymienione powyżej,
 podatek od towarów i usług (VAT).
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Koszty kwalifikowane – koszty ogólne

Koszty ogólne obejmują m.in. opłaty za konsultacje/doradztwo, opłaty za doradztwo,
studia wykonalności, honoraria inżynierów, itp.
Wartość kosztów ogólnych nie może przekroczyć 10% pozostałych kosztów
kwalifikowanych operacji pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.
Koszty ogólne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r.
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Refundacji podlegają koszty kwalifikowane:
 od dnia, w którym została zawarta umowa.
 z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich
wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość
danego zadania ujętego z zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza
20 tys. netto (JSFP – obowiązuje tryb konkurencyjny w przypadku zadań o wartości do
30 tys. euro);
 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;
 uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.
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Ocena zgodności operacji z LSR:

Ocena zgodności projektu z celami, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami
LSR:
Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych
i historycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego LGD
Cel szczegółowy 2.2.: Rozwój oferty turystycznej i około turystycznej
obszaru LGD zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
Przedsięwzięcie 2.2.2.: Działania infrastrukturalne w zakresie turystyki,
rekreacji, dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych
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Ocena zgodności operacji z LSR

Wskaźniki produktu:
- liczba zmodernizowanych (odnowionych) obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej – 8 szt.
- liczba modernizowanych (odnowionych) obiektów infrastruktury kulturalnej – 7 szt.
- liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 5 szt.
Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej –
1000 os.
- liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej
– 500 os.
- liczba osób odwiedzających obiekty i zabytki objęte wsparciem – 800 os.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru:

1. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu (max. do
uzyskania 10 pkt.) - premiowane będą projekty, których wkład własny wnioskodawcy
przekracza intensywność pomocy, a tym samym angażuje środki inne niż środki PROW
2014-2020.

Kryterium nie dotyczy instytucji z sektora publicznego.

Wysokość wkładu własnego w realizację projektu – punktujemy wyższy wkład własny proponowany we
wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta niż wymagany wytycznymi.
Punktacja zależna od tego o ile % wyższy jest wkłady własny w relacji do zapisów wytycznych:
0% - 0 pkt.
pow. 0% do 5% - 5 pkt.
pow. 5% do 10 % - 7 pkt.
pow. 10% – do 15 % - 10 pkt.



www.lgd.krainadolnegopowisla.pl

Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru:
2. Innowacyjność (max. można uzyskać 10 pkt.)

Kryterium określa czy i w jaki sposób beneficjent wykorzystuje w projekcie "innowacyjne" rozwiązania. Przez
innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych:
procesowa – beneficjent zakłada opracowanie, wdrożenie lub zastosowanie nowej lub znacząco ulepszonej
technologii
produktowa – beneficjent zakłada opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowego produktu lub usługi(w tym
zastosowanie nowatorskiej metodologii)
organizacyjna - beneficjent zakłada zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych
marketingowa - beneficjent zakłada zastosowanie nowych technik marketingowych

Jeżeli operacja wypełnia warunki określone co najmniej w jednej z definicji zawartych powyżej - 10pkt.
jeżeli operacja nie wypełnia warunków żadnej z definicji określonych powyżej - 0pkt.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru:
3. Stopień wykonania wskaźników LSR (max. można uzyskać łącznie 20 pkt. w każdym z podpunktów do 10 pkt.) 
3.1. Stopień wykonania wskaźników produktu (max można uzyskać 10 pkt.)
1) LGD „Kraina Dolnego Powiśla” zamieszcza "Informację o stopniu realizacji wskaźników" na stronie www.lgd.krainadolnegopowisla.pl w dniu 
ogłoszenia danego konkursu.
2) „Informacja o stopniu realizacji wskaźników” zawiera następujące informacje wg stanu na dzień przekazania informacji o przystąpieniu do 
konkursu do Urzędu Marszałkowskiego:
- nazwa wskaźnika
- wartość docelowa wskaźnika,
- stopień realizacji wskaźnika LSR na podstawie operacji wybranych przez Radę LGD – wyrażony liczbowo i procentowo.
3) Beneficjent na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia wskazuje we wniosku (i/lub załączniku do wniosku), które wskaźniki planuje 
realizować w ramach danej operacji,
4) Rada w karcie oceny operacji wskazuje wskaźnik wraz z wartością liczbową dla operacji, o którą wnioskuje beneficjent.
5) Najwyżej punktowane są operacje, które realizują dotychczas najmniej zrealizowane wskaźniki w wartości %.
6) Jeśli operacja przyczynia się do realizacji % wartości wskaźnika określonego w „Informacji o stopniu realizacji wskaźników” na poziomie:
- Od 0% do 60 % - 10 pkt.
- pow.60% do 80 % - 5 pkt. 
- Pow. 80 % - 0 pkt.
Rada przyznaje punkty odpowiednio do przedziału, w którym mieści się dana operacja.
W przypadku, gdy Rada w oparciu o wniosek o udzielenie wsparcia wskaże więcej niż jeden wskaźnik (większa liczba lub kilka rodzajów wskaźników), 
dokonuje się wyliczenia średniej arytmetycznej  punktów uzyskanych w poszczególnych przedziałach procentowych.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru:
3. Stopień wykonania wskaźników LSR (max. można uzyskać łącznie 20 pkt. w każdym z podpunktów do 10 pkt.) 
3.2. Stopień wykonania wskaźnika rezultatu (max można uzyskać 10pkt.)
1) LGD „Kraina Dolnego Powiśla”” zamieszcza "Informację o stopniu realizacji wskaźników" na stronie www.lgd.krainadolnegopowisla.pl w dniu 
ogłoszenia danego konkursu.
2) „Informacja o stopniu realizacji wskaźników” zawiera następujące informacje wg stanu na dzień przekazania informacji o przystąpieniu do 
konkursu do Urzędu Marszałkowskiego:
- nazwa wskaźnika
- wartość docelowa wskaźnika,
- stopień realizacji wskaźnika LSR na podstawie operacji wybranych przez Radę LGD – wyrażony liczbowo i procentowo.
3) Beneficjent na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia wskazuje we wniosku (i/lub załączniku do wniosku), które wskaźniki planuje 
realizować w ramach danej operacji,
4) Rada w karcie oceny operacji wskazuje wskaźnik wraz z wartością liczbową dla operacji, o którą wnioskuje beneficjent.
5) Najwyżej punktowane są operacje, które realizują dotychczas najmniej zrealizowane wskaźniki w wartości %.
6) Jeśli operacja przyczynia się do realizacji % wartości wskaźnika określonego w „Informacji o stopniu realizacji wskaźników” na poziomie:
- Od 0% do 60 % - 10 pkt.
- pow.60% do 80 % - 5 pkt.
- Pow. 80 % - 0 pkt.
Rada przyznaje punkty odpowiednio do przedziału, w którym mieści się dana operacja.
W przypadku, gdy Rada w oparciu o wniosek o udzielenie wsparcia wskaże więcej niż jeden wskaźnik (większa liczba lub kilka rodzajów wskaźników), 
dokonuje się wyliczenia średniej arytmetycznej  punktów uzyskanych w poszczególnych przedziałach procentowych.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru (4):

4. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska i/lub
przeciwdziałanie zmianom klimatu (max. można uzyskać do 5 pkt.) - Diagnoza obszaru (Dział III.1.) podkreśla, że
o specyfice obszaru LGD decydują jego walory i uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe, jeziora, mało dotychczas
przekształcona przyroda sprawia, że jest to region bardzo atrakcyjny dla turystów. Na obszarze położonego na północnym krańcu
Pojezierza Iławskiego przeważa krajobraz pojezierny z bogatą szatą roślinną, urozmaiconą rzeźbą terenu oraz licznymi, drobnymi
zbiornikami wodnymi. Mieszkańcy podzielali również swoje zaniepokojenie w opiniach, podkreślając jak ważną kwestią jest
zachowanie walorów naturalnych środowiska przyrodniczego i ochrony krajobrazu. Potwierdzali swoje zainteresowanie i aktywne
włączenie się w działania na rzecz ochrony klimatu poprzez zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię odnawialną.

Punktowane są projekty, które dotyczą zastosowania rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian
klimatycznych.
Beneficjent we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) zamieszcza informację o planowanych rozwiązaniach w
tym zakresie.

- zastosowanie rozwiązania proekologicznego w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych - 5 pkt.
- brak tego typu rozwiązania w operacji - 0 pkt.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru:

5. Partnerstwo (max. można uzyskać do 5 pkt.) - zgodnie z Diagnozą obszaru oraz na podstawie konsultacji społecznych, 
podkreślana była kwestia braku współpracy pomiędzy pomiotami, w tym z osobami prawnymi, grupami formalnymi, 
nieformalnymi oraz osobami fizycznymi.

Rada ocenia, czy beneficjent przewidział udział Partnerów w realizacji projektu. Partnerstwo jest szeroko rozumiane - może być 
zawierane z osobami prawnymi, grupami formalnymi, nieformalnymi oraz osobami fizycznymi, które są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami uprawnione do udziału w realizacji operacji w ramach LSR. Partnerstwo w rozumieniu niniejszych kryteriów ma 
miejsce, gdy spełnione są następujące warunki:
- zawarta została umowa partnerstwa/porozumienie o współpracy pomiędzy beneficjentem i partnerem,
- przez partnera został wniesiony wkład własny, który stanowi uzupełnienie wkładu własnego proponowanego przez beneficjenta, 
- opisana współpraca została ujęta co najmniej w budżecie wniosku o dofinansowanie. 

Przyznaje się następującą punktację:
- operacja zapewniająca udział co najmniej 1 partnera zgodnie z opisem zawartym w kryteriach – 5 pkt. 
- operacja nie zapewnia partnera zgodnie z opisem zawartym w kryteriach - 0 pkt.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru
6. W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i zabytkowej – realizacja
w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców (max. można uzyskać do 5 pkt.) - w czasie
wywiadów i spotkań z młodzieżą dało się wyczuć niezmienny pesymizm respondentów i chęć opuszczenia regionu w przyszłości.
W tej grupie wiekowej istnieje wyraźna potrzeba poprawy całkowitych potrzeb zrównoważonego rozwoju. Z przeprowadzonej
wśród badanych osób analizy wynika, że szansa, która dostrzegana jest przez młode pokolenia będące w wieku produkcyjnym to
stawianie na rozwój osobisty i ukierunkowanie regionu na rozwój innowacyjny i wyspecjalizowany oparty o specyfikę obszaru
Dolnego Powiśla np. turystykę. Jednak bez bazy w postaci centrów szkolenia, inkubatorów przedsiębiorczości, baz noclegowo-
turystycznych a zwłaszcza klarownej i spójnej, widocznej na zewnątrz oferty LGD na plan pierwszy wyrywa się zagrożenie, z
których najważniejszy jest masowy odpływ młodych ludzi do większych ośrodków miejskich. Brak chęci powrotu do „małej
ojczyzny”, co wynika z konsultacji społecznych z młodzieżą z niewielkimi możliwościami rozwoju i zaplecza nie tylko gospodarczego
i logistycznego, ale i miejsc rozrywek i samorozwoju (na podstawie Diagnozy obszaru, Dział III.4. Opis rynku pracy).

Kryterium dotyczy liczby mieszkańców miejscowości zameldowanych na pobyt stały wg. danych z ewidencji ludności Urzędów 
Gmin o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. 
W przypadku realizacji operacji w większej liczbie miejscowości, pod uwagę bierze się średnią arytmetyczną ilość mieszkańców 
zamieszkujących miejscowości objęte projektem. 

Jeżeli operacja realizowana jest w miejscowości o liczbie mieszkańców:
- do 5 tys. - 5 pkt.
- pow.5 tys. - 0 pkt.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru:

7. Grupy defaworyzowane (do uzyskania max. 20 pkt.) - zgodnie z Diagnozą obszaru (Dział III.2) do grup
defaworyzowanych zalicza się przedsiębiorców, młodzież do 30 roku życia, osoby bezrobotne oraz NGO.

Punktację przyznaje się, jeżeli:
Beneficjent na etapie składania wniosku dofinansowanie określa rodzaj i skład grupy docelowej operacji
podając informację o liczbowym bądź % udziale grup defaworyzowanych. Liczba punktów przyznawana
jest przez Radę na podstawie informacji zawartej we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku przedsięwzięcia, jeżeli grupą docelową operacji będzie grupa defaworyzowana, punktację
przyznaje się następująco:
- objęcie działaniem grupy defaworyzowanej w pow. 50% - 20 pkt.
- objęcie działaniem grupy defaworyzowanej do 50% - 0 pkt.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru:

8. Tworzenie nowych miejsc pracy (max. można uzyskać do 20pkt.) - niepokojącą cechą rynku pracy na
obszarze Lokalnej Grupy Działania jest udział osób długotrwale bezrobotnych. W ogólnej licznie
bezrobotnych stanowią oni 36%. Są to osoby bezrobotne.

Przy założeniu, że w ramach PROW 2014-2020 wymagane minimum to 1 projekt = 1 miejsce pracy na
umowę o pracę bądź spółdzielczą umowę o pracę średniorocznie na pełen etat. Definicja utworzonego
miejsca pracy jest zgodna z definicją obowiązują w przepisach dotyczących PROW 2014-2020.
Wnioskodawca otrzymuje punkty za każde nowo utworzone w wyniku realizacji projektu miejsce pracy.
Punktację przyznaje się następująco:
- miejsce pracy zgodnie z limitem programowym - 5 pkt.
- 1 miejsce pracy pow. wymaganego limitu - 10 pkt.
- 2 miejsce pracy pow. wymaganego limitu - 15 pkt.
- 3 miejsca pracy lub więcej pow. wymaganego limitu - 20 pkt.
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Podsumowanie

Maksymalnie, łącznie można w ramach kryteriów oceny projektów dla
celu ogólnego 2 uzyskać następującą liczbę punktów:
- dla podmiotów z sektora publicznego kryteria nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 85 pkt.
- dla podmiotów spoza sektora publicznego kryteria nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
– 95 pkt.

Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji to

35% maksymalnej punktacji.
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Wniosek o przyznanie pomocy

Zawiera sekcje:
A. Informacja o wyborze operacji do dofinansowania /
wypełnia LGD

Ocena zgodności z LSR,
Decyzja w sprawie wyboru operacji,
Dedykacja grupie/grupom defaworyzowanym
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Wniosek o przyznanie pomocy

B. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o 
przyznanie pomocy oraz operacji:

Cel złożenia wniosku
Dane identyfikacyjne podmiotu, w tym: numer 
identyfikacyjny podmiotu, adres siedziby/oddziału, adres 
do korespondencji, adres kontaktowy
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Wniosek o przyznanie pomocy:

C. Opis planowanej operacji:
Uzasadnienie zgodności z celami LSR oraz kryteriami 
wyboru operacji
Tytuł operacji
Opis operacji
Zakres operacji
Planowane do osiągnięcia wskaźniki
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Wniosek o przyznanie pomocy:

D. Plan finansowy operacji:
Planowane koszty realizacji operacji,
Limit pomocy na operacje/ beneficjenta,
Wysokość wnioskowanego dofinansowania
Prefinansowanie operacji.
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Zaliczka / wyprzedzające finansowanie:

Wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na
koszty kwalifikowane realizacji operacji w części dotyczącej operacji.
Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki wynikającej
z umowy o przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo kilku z następujących form:
- poręczenia bankowego,
- gwarancji bankowej,
- gwarancji ubezpieczeniowej,
-weksla z poręczeniem wekslowym banku.

Wnioskowana kwota wyprzedzającego finansowania nie może przekroczyć 36,37% wnioskowanej kwoty
pomocy.
Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.
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Kto nie może się ubiegać?

Wyprzedzające finansowanie:
 podmioty sektora finansów publicznych: gmina, instytucja 
kultury
 NGO mające status organizacji pożytku publicznego.
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Wniosek o przyznanie pomocy:

E. Zestawienie rzeczowo-finansowe
F. Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym
G. Informacja o załącznikach.



www.lgd.krainadolnegopowisla.pl

Wniosek o przyznanie pomocy – załączniki we wniosku

 umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę
organizacyjną,
 dokumenty określające/potwierdzające zdolność prawną oraz posiadanie siedziby
lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 decyzja/kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów.
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Wniosek o przyznanie pomocy – załączniki we wniosku (2):

 dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
 oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację 
operacji,
 oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (w przypadku dóbr 
niestandardowych),
 wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia 
nieruchomości,
 wycena określająca wartość rynkową zakupionych używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego 
wyposażenia o charakterze zabytkowym albo historycznym,
 obliczenie wartości bieżącej netto – obowiązkowy dla projektów niekomercyjnych, aby wykazały, że 
realizacja projektu nie przynosi żadnych/znacznych dochodów,
 informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego, gdy podmiot ubiega się o zaliczkę lub 
finansowanie wyprzedzające. 
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Wniosek o przyznanie pomocy – załączniki we wniosku (3):

 kosztorys inwestorski,
 decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna składana do I wniosku
o płatność) lub
 zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz
z oświadczeniem/zaświadczeniem, że organ właściwy nie wniósł sprzeciwu
w ciągu 30 dni (składane razem z wnioskiem o przyznanie pomocy).
mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące
umiejscowienia operacji – jeśli nie jest przedkładany projekt budowlany.
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Podpisanie umowy:

Umowa podpisywana jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania od Zarządu Województwa.
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Wnioskodawcę
zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in
blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu
udostępnionym przez Zarząd Województwa.
Weksel wraz z deklaracją wekslową Wnioskodawca podpisuje
w obecności upoważnionego pracownika Urzędu
Marszałkowskiego.
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Najważniejsze zobowiązania Beneficjenta w ramach realizacji operacji:

 Zapewnienie trwałości operacji obejmującej inwestycje infrastrukturalne przez okres
5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.
 Gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do
dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
 Osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.
 Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich
wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza
20 tys. zł netto.
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Najważniejsze zobowiązania Beneficjenta w ramach realizacji operacji:

Warunki i sposoby pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest zobowiązany 
udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania 
przez LGD od Beneficjenta danych dot. realizacji operacji, niezbędnych do 
monitorowania wskaźników określonych w LSR.
 Uwzględnienie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie 
rachunkowości albo wykorzystaniem do ich identyfikacji odpowiedniego kodu 
rachunkowego.
 Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFROWW, 
zgodnie z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 w 
trakcie realizacji, czyli w okresie od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o 
płatność końcową.
 Dokonywanie zmian w umowie.
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Sankcje wynikające z zapisów umowy w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości w realizacji operacji:

Od procentowego obniżenia kwoty dofinansowania, przez zwrot całości
dotacji, do wykluczenia z takiego samego środka lub rodzaju operacji
w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność oraz w
kolejnym roku kalendarzowym!
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Ocena postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

Beneficjent przedkłada Zarządowi Województwa dokumentację z przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy, jeżeli przed jej
zawarciem została podpisana umowa z wykonawcą,
 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, jeżeli umowa
z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy,
 nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postępowanie,
jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed
upływem terminu złożenia wniosku o płatność.
Urząd Marszałkowski rozpatruje dokumentację w terminie 60 dni od dnia złożenia.
Istnieje możliwość złożenia uzupełnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
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Wypłata środków o dofinansowanie:

Wniosek o płatność składany jest w terminach określonych
w umowie o przyznanie pomocy, jednak nie później niż 2 lata od
podpisania umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.
Beneficjent ma możliwość uzupełniania braków we wniosku
o płatność 2 x 14 dni.
Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.



Dziękuję za uwagę
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