Warunki wsparcia na realizację operacji z zakresu „Działania
wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców”
– rozwijanie działalności gospodarczej, powstanie inkubatorów
przetwórstwa lokalnego
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Biuro LGD „Kraina Dolnego Powiśla”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres wniosku o dofinansowanie projektu
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Dane identyfikacyjne
Opis planowanej operacji, w tym:
cele LSR w jakie wpisuje się opisywana operacja
uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji LGD
tytuł
opis operacji
cele operacji
planowane wskaźniki osiągnięcia celu operacji
lokalizacja operacji
informacja o działkach ewidencyjnych
informacja czy inwestycja jest realizowana na obszarze Natura 2000
planowane terminy realizacji operacji
określenie możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych
zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.
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Koszty, jakie mogą być sfinansowane w ramach dofinansowania

tylko takie, które:
są uzasadnione zakresem operacji
są niezbędne do osiągnięcia celu
są racjonalne
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Koszty, jakie mogą być sfinansowane w ramach dofinansowania
Zakres kosztów:
1. Ogólne zwane „kosztami ogólnymi” np. opłaty za konsultacje, honoraria inżynierów,
2. Zakup robót budowlanych lub usług
3. Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, również używanych maszyn, wyposażenia, stanowiących
eksponaty.
6. Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów.
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Podmioty uprawnione
- rozwijanie działalności gospodarczej: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność
gospodarczą,
- powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – osoby fizyczne i prawne
prowadzące działalność gospodarczą, jednostki sektora finansów publicznych, NGO
Na realizację operacji z zakresu można uzyskać wsparcie:
- rozwijanie działalności gospodarczej - refundacja kosztów do poziomu: osoby fizyczne
i prawne prowadzące działalność gospodarczą – 70%,
- powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego - refundacja kosztów do poziomu:
osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą – 50%, NGO – 70%, JST –
63,63%
(na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dolnego Powiśla”).
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Kto i o jakie środki można się ubiegać

W przypadku operacji polegających na rozwijaniu działalności – od
50 000 zł do 200 000 zł.
O wsparcie ubiegać się mogą: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność
gospodarczą.
W przypadku inkubatorów przetwórstwa lokalnego – od 50 000 zł do 300 000 zł
O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność
gospodarczą, jednostki sektora finansów publicznych, NGO
Całkowite kwoty dofinansowania przewidziane na konkursy wynoszą:
- rozwijanie działalności gospodarczej – 1 000 000 zł
- inkubatory przetwórstwa lokalnego – 500 000 zł
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Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany
numer identyfikacyjny oraz
 Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych.
 Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu
rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie
przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność
końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia
zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.
 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.
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Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany
numer identyfikacyjny oraz (2)
 Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres
realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
 Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.
 Podmiot wykaże, że:
• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub
• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, która zamierza realizować lub
• posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, która zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować
 Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
 W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki
cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.
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UWAGA!!!
Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej udziela się
podmiotowi, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co
najmniej przez 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.
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Biznesplan
Beneficjent w ramach operacji zobligowany jest do przygotowania Biznesplanu na formularzu
opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udostępnionym na
stronie internetowej województwa oraz stronie LGD.
Biznesplan zawiera co najmniej:
 opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 wskazanie celów pośrednich i końcowych,
 informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, która zamierza
realizować,
 wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy,
 planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.
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Pomoc na realizację operacji przyznawana jest jeżeli
Podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Operacja zakłada:
 utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione
zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie dotyczącym
podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi
pomocy na tego typu operację.
Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie
określonym jako tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi lub w ramach poddziałania z zakresu wsparcia inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój, w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy przez podmiot, który
wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów.
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Wnioski o przyznanie pomocy – załączniki
 Dokument tożsamości (kopia)
 Zaświadczenie z Właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu
 Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
 Decyzja o wpisie lub wniosek o wpis do ewidencji producentów
 Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
 Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować lub
potwierdzający posiadania zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować
lub
potwierdzający posiadania kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną
lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 Oświadczenie właścicieli, że wyrażają zgodę na realizację operacji
 Biznesplan
 Informacje, zaświadczenia o pomocy de minimis
 Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone
 Kosztorys inwestorski
 Mapy, szkice sytuacyjne, rysunki dotyczące umiejscowienia operacji
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Ocena i wybór operacji
Maksymalnie można uzyskać:
95 punktów, w przypadku podejmowania działalności
gospodarczej oraz utworzenie inkubatora przetwórstwa,
90 punktów w przypadku operacji z zakresu rozwijania
działalności gospodarczej
przy czym aby projekt spełniał kryteria wyboru musi uzyskać
minimum 35% maksymalnej punktacji.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru
1.Innowacyjność
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:
procesowe – beneficjent zakłada opracowanie, wdrożenie lub zastosowanie nowej lub znacząco
ulepszonej technologii
produktowe – beneficjent zakłada opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowego produktu lub
usługi (w tym zastosowanie nowatorskiej metodologii)
organizacyjne - beneficjent zakłada zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych
marketingowe - beneficjent zakłada zastosowanie nowych technik marketingowych
Operacja jest innowacyjna w zakresie rozwiązań: procesowych i/lub produktowych i/lub organizacyjnych
i/lub marketingowych (podkreślić wybrane)- 10 pkt.
Operacja nie jest innowacyjna w zakresie rozwiązań: procesowych i/lub produktowych i/lub
organizacyjnych i/lub marketingowych- 0 pkt.
Ocena następuje na podstawie opisu projektu.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru
2. Stopień wykonania wskaźników LSR
Stopień realizacji wskaźnika produktu:
Jeśli operacja przyczynia się do realizacji % wartości wskaźnika produktu 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.
Stopień realizacji wskaźnika rezultatu:
Jeśli operacja przyczynia się do realizacji % wartości wskaźnika rezultatu określonego w „Informacji
o stopniu realizacji wskaźników” na poziomie:
od 0% do 60 % - 10 pkt.
pow. 60% do 80 % - 5 pkt.
pow. 85 % - 0 pkt.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru
3. Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych,
w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Punktowane są operacje, które dotyczą lub uwzględniają zastosowanie rozwiązań proekologicznych,
w zakresie ochrony środowiska lub/i zmian klimatycznych. Rozwiązanie proekologiczne to np. zakup
maszyn, wyposażenia lub inne działania podjęte w trakcie realizacji projektu, które przyczyniają się do
ochrony środowiska naturalnego.
Beneficjent we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) zamieszcza informację
o planowanych rozwiązaniach w tym zakresie. Rada ocenia kryterium w oparciu o zapisy zawarte we
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
- 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
4. Grupy defaworyzowane – do grup defaworyzowanych zalicza się osoby bezrobotne,
młodzież do 30. roku życia, przedsiębiorców oraz NGO
Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:
- w dniu zatrudnienia (data zawarcia umowy o pracę), na wszystkich miejscach pracy tworzonych
w wyniku realizacji operacji zatrudnia osoby z grup defaworyzowanych,
- na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia beneficjent deklaruje zatrudnienie osoby/osób
z grupy defaworyzowanej. Zobowiązuje się w tym celu w załączniku do wniosku do przedłożenia
oświadczenia o dacie urodzenia zatrudnionego/zatrudnionych w przeciągu 7 dni od daty zatrudnienia
(data zawarcia umowy o pracę) lub w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Urzędu Pracy
o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
Punktację przyznaje się następująco:
- wszyscy zatrudnieni są przedstawicielami grupy defaworyzowanej - 20 pkt.
- zatrudniony/eni nie jest/są przedstawicielem/ami grupy defaworyzowanej - 0 pkt.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru
5. Tworzenie nowych miejsc pracy
Informacja dotycząca zatrudnienia oceniana jest na podstawie zapisów zawartych we wniosku o
dofinansowanie i/lub w załącznikach. Rada ocenia kryterium w oparciu o zawarte tam dane.
Zakłada się, że w ramach PROW wymagane minimum to 1 operacja = 1 miejsce pracy. Definicja
utworzonego miejsca pracy jest zgodna z definicją obowiązują w PROW oraz przepisach realizacyjnych.
Wnioskodawca otrzymuje punkty za każde nowo utworzone miejsce pracy.

Operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w wyniku realizacji
operacji powyżej wymaganego limitu określonego w obowiązującym rozporządzeniu- 25 pkt.
Operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 nowych miejsc pracy w wyniku realizacji
operacji powyżej wymaganego limitu określonego w obowiązującym rozporządzeniu- 20 pkt.
Operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy w wyniku realizacji
operacji powyżej wymaganego limitu określonego w obowiązującym rozporządzeniu- 15 pkt.
Operacja przewiduje utworzenie nowego miejsca pracy w wyniku realizacji zgodnie z limitem
określonym w obowiązującym rozporządzeniu- 5 pkt.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru
6. Udokumentowanie udziału w szkoleniu dotyczącym zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej
Opis realizacji kryterium wynika z wniosku o dofinansowanie oraz dołączonych do wniosku załączników.
Rada ocenia kryterium w oparciu o zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
Kryterium zakłada preferencję dla wnioskodawców, którzy przedstawią udokumentowany udział w
szkoleniu/kursie/warsztatach dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które
odbyli przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w LGD lub innej instytucji. Udział ten musi być
udokumentowany i potwierdzony certyfikatem ukończenia.
Wnioskodawca posiada udokumentowany udział w szkoleniu dotyczącym zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej - 5 pkt.
Wnioskodawca nie posiada udokumentowanego udziału w szkoleniu dotyczącym zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej - 0 pkt.
UWAGA!
Niniejsze kryterium nie dotyczy operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
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Ocena i wybór operacji – kryteria wyboru
7. Poziom udziału wkładu własnego w realizację projektu - premiowane będą
projekty, których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy, a tym
samym angażuje środki inne niż środki PROW 2014-2020.
Wysokość wkładu własnego w realizację projektu- punktowany jest wyższy wkład własny proponowany
we wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta niż wymagany wytycznymi.

Punktacja zależna jest od tego o ile % wyższy wkład własny w realizację do zapisów wytycznych:
0%- 0 pkt.
pow. 0% do 5%- 5 pkt.
pow. 5% do 10%- 7 pkt.
pow. 10%- 10 pkt.
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Ocena i wybór operacji
W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD:
przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z
LSR i wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz z:
uzasadnieniem oceny
podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację,
W przypadku pozytywnego wyniku wyboru – zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków
o udzielenie wsparcia do zarządu województwa operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o
naborze tych wniosków (wzór pisma informującego stanowi załącznik nr 12 do procedury),
W przypadku, gdy dana operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo nie uzyskała wymaganej
minimalnej ilości punktów, albo w dniu przekazania przez LGD wniosków złożonych w danym naborze do SW nie
mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, informacja zawiera dodatkowo pouczenie o
możliwości, zasadach i trybie wniesienia protestu.
Pismo informujące dla Wnioskodawców, którym przysługuje prawo do wniesienia protestu, wysyłane jest listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany przez Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie wsparcia.
Pismo zawierające informację może być także przekazane osobiście Wnioskodawcy, przy czym na kopii pisma
Wnioskodawca potwierdza jego odbiór podpisując się i wstawiając datę odbioru.
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Przekazanie dokumentacji konkursowej i uzupełnienia
W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, LGD przekazuje
zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące
wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie
wyboru operacji.
W przypadku gdy w dokumentach, zarząd województwa stwierdzi braki
lub będzie konieczne uzyskanie wyjaśnień, zarząd województwa wzywa
LGD do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 7 dni.
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W terminie 3 miesięcy od dnia przekazania wniosku o
przyznanie pomocy Zarządowi Województwa przez LGD:

- wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do
zawarcia umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o przyznanie pomocy,
- informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
o odmowie przyznania pomocy – w przypadku gdy nie są
spełnione warunki przyznania pomocy.
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Umowa o przyznanie pomocy
Umowa o przyznanie pomocy podpisywana jest pomiędzy Beneficjentem
a Samorządem Województwa w siedzibie samorządu w Gdańsku.
Określa ona prawa i obowiązki Stron umowy.
Istnieje możliwość zmiany zapisów umowy oraz załączników na wniosek każdej
ze Stron, jednakże ich zakres nie może wpływać na realizację celów
i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie; nie może zwiększać
przyznanej kwoty dofinansowania, nie może powodować zmniejszenia
ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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Umowa o przyznanie pomocy – realizacja operacji lub etapu
obejmuje:
 wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowofinansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy,
 realizację biznesplanu,
 poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z
zasadami konkurencyjności, w tym dokonanie płatności za dostawy usługi lub roboty
budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,
 udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym poprzez przedstawienie faktur lub dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności.
 osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji do dnia złożenia wniosku
o płatność końcową.
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Umowa o przyznanie pomocy – realizacja operacji lub etapu
obejmuje:
 uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii,
zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji.
 zamontowanie lub uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury
technicznej, w tym wyposażenia oraz wykorzystanie zrealizowanego zakresu operacji
do prowadzenia działalności gospodarczej, której służyła realizacja operacji lub której
prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy,
nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
W przypadku, gdy Beneficjentowi wypłacono zaliczkę/ wyprzedzające finansowanie,
Beneficjent zobowiązuje się do jej/jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.
Za osiągnięcie wskaźników realizacji celu uznaje się ich realizację z dopuszczalnym 5%
odchyleniem.
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Umowa o przyznanie pomocy – Zobowiązania Beneficjenta
Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy,
rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności:
 poniesienia kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej
Beneficjentowi pomocy;
 niesfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z
warunkami przyznania pomocy;
 realizowania operacji zgodnie z biznesplanem;
 osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
 utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne miejsc pracy;
 ponoszenia kosztów zatrudnienia pracownika/ów, w odniesieniu do miejsc pracy;
 najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową zatrudniania osób z grup defaworyzowanych.
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Umowa o przyznanie pomocy – zobowiązania Beneficjenta:
W trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję 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,
- zapewnienie trwałości operacji ,
- utrzymania miejsc pracy,
- umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa i Agencji dokonywania kontroli i wizyt w miejscu realizacji operacji,
- umożliwiania przedstawicielom Zarządu Województwa i Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji
Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do
takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji,
- obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie wizyt, kontroli i audytów, w terminie
wyznaczonym przez upoważnione podmioty,
- dokumentowania zrealizowania operacji oraz przechowywania tej dokumentacji ,
- niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji
faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji,
- udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu.
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Umowa o przyznanie pomocy – zobowiązania Beneficjenta (2)
W przypadku prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa w trakcie
realizacji operacji przez okres 3 lat od dnia wypłaty przez Agencję 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,
- zapewnienie trwałości operacji ,
- utrzymania miejsc pracy,
- prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą, której służyła realizacja operacji, lub
której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy, bez zmiany sposobu lub miejsca jej
prowadzenia i z wykorzystaniem zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji,
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Umowa o przyznanie pomocy – zobowiązania Beneficjenta (3):
Beneficjent zobowiązany jest do:
 prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego,
 ponoszenia kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zasadami konkurencyjności,
 zrealizowania operacji oraz złożenie wniosków o płatność zgodnie z terminami określonymi w umowie o przyznanie pomocy,
 osiągnięcia celu operacji oraz założonych wskaźników jej realizacji oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających (na
etapie wniosku o płatność),
 informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW,
 niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o prawomocnym orzeczeniu sądu o zakazie dostępu do środków
publicznych,
 przekazywania podmiotom uprawnionym danych związanych z operacją,
 poinformowania Zarządu Województwa o pożyczce otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego – niezwłocznie po jej
otrzymaniu,
 nieosiągania zysków z operacji polegającej wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych
inkubatorów,
 realizacji wymogu składania informacji po zrealizowanej operacji do Zarządu Województwa,
 Beneficjent składa w Zarządzie Województwa informację monitorującą z realizacji biznesplanu, w terminie do końca
kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.
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Umowa o przyznanie pomocy – ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Beneficjent przedkłada Zarządowi Województwa dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli przed jej zawarciem została zawarta umowa z wykonawcą,
 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy,
 nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w przypadku gdy umowa została zawarta w terminie krótszym
niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postępowanie.
Zarząd Województwa dokonuje oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania w ciągu 60 dni roboczych od
dnia złożenia dokumentów.
W przypadku braków Beneficjent wzywany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.
W przypadku gdy Beneficjent nie uzupełni braków w dokumentacji, Zarząd Województwa dokonuje oceny na
podstawie posiadanych dokumentów.
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Umowa o przyznanie pomocy – ocena przeprowadzonego
postępowania ofertowego
Złożenie dokumentacji – najwcześniej w dniu zawarcia umowy, jednak nie później niż
w terminie 4 miesięcy przed pierwszym dniem terminu na złożenie wniosku o płatność.
Zarząd Województwa dokonuje oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania w ciągu 30
dni od dnia jej złożenia.
Jeśli dokumentacja zostanie oceniona pozytywnie Beneficjent nie będzie miał obowiązku
przedkładania wraz z wnioskiem o płatność przedmiotowej dokumentacji.
UWAGA!
W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji Zarząd Województwa informuje
o tym fakcie Beneficjenta wraz ze wskazaniem kar administracyjnych, adekwatnie do stwierdzonych
nieprawidłowości. Jednocześnie Beneficjent ma możliwość ponownego przeprowadzenia
postępowania ofertowego, natomiast dokumentacja musi zostać złożona Zarządowi Województwa
wraz z wnioskiem o płatność.
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Umowa o przyznanie pomocy – zmiana umowy
Zmiana nie może powodować:
 zwiększenia kwoty pomocy,
 zmiany celu operacji oraz wskaźników jego realizacji,
 zmiany zobowiązania o niefinansowaniu kosztów kwalifikowalnych
operacji z innych środków publicznych,
 zmniejszenia ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży
produktów lub usług.
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Umowa o przyznanie pomocy – zmiana umowy (2)
Umowa nie wymaga zmian w przypadku:
- zmian wysokości poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych operacji,
- zmian powstałych przy realizacji operacji o charakterze budowlanym, wynikającym z
praktycznych rozwiązań realizacji operacji,
- zmiany biznesplanu w trakcie jego realizacji, pod warunkiem że zmiana nie wpłynie na
cel operacji, wskaźniki jego realizacji o oraz osiągnięcie ilościowego lub wartościowego
poziomu sprzedaży produktów lub usług. Zmiana ta wymaga zgłoszenia do Zarządu
Województwa i przyjmowana jest pozytywnie, gdy w ciągu 30 dni Zarząd nie wyrazi
sprzeciwu.
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Umowa o przyznanie pomocy – zmiana umowy (3)
Zmianie umowy w szczególności podlegają:
 zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym:
• zmniejszenie zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego
z etapów i zwiększenie zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego –
wniosek w tej sprawie należy przedłożyć najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, lub
• zwiększenie zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego
z etapów i zmniejszenie zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego
– wniosek w tej sprawie należy przedłożyć najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.
 zmiany terminów złożenia wniosków o płatność.
 zmiany dotyczącej działek ewidencyjnych, na których realizowana jest operacja trwale związana
z nieruchomością,
 kiedy następuje zmniejszenie kosztów operacji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego lub
ocena postępowania ofertowego, z wyłączeniem sytuacji kiedy zmniejszenie pomocy spowodowane jest karami
administracyjnymi.
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Umowa o przyznanie pomocy – zmiana umowy (4)

Uwaga!
Złożony przez Beneficjenta wniosek wymaga dołączenia opinii organu
decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana zmiana jest
zgodna
z
LSR
oraz
kryteriami
wyboru
operacji.
W przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony.
Rozpatrzenie wniosku o zmianę trwa 30 dni.
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Wniosek o płatność
Składany jest na formularzu udostępnionym na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego oraz na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Kraina Dolnego Powiśla.
Do
wniosku
przedkładamy
załączniki
zgodnie
z zakresem wymienionym w formularzu wniosku
o płatność.
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Wniosek o płatność – termin złożenia

Termin/y złożenia wniosku/ów o płatność określa umowa o przyznanie pomocy. Jednak ich złożenie
musi nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.
W przypadku niezłożenia wniosku w wyznaczonym terminie Zarząd Województwa dwukrotnie wzywa
Beneficjenta do złożenia przedmiotowego wniosku. Nie zastosowanie się do wezwania skutkuje
wypowiedzeniem umowy.
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Wniosek o płatność – etap rozpatrywania
W przypadku gdy wniosek zawiera braki Zarząd Województwa wzywa
pisemnie do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty doręczenia
wezwania.
UWAGA!
Możliwość dwukrotnego poprawienia wniosku o płatność.
W przypadku nie usunięcia wszystkich braków Zarząd Województwa
rozpatruje wniosek w zakresie w jakim został złożony.
Płatność dokonywana jest niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność.
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Warunki wypłaty pomocy
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent:
 zrealizował operację lub etap, w tym poniósł i opłacił związane z tym koszty przed
dniem złożenia wniosku o płatność,
 zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
 udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów
kwalifikowalnych z tym związanych,
 złożył wniosek o płatność nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie
później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

UWAGA!
W przypadku niespełnienia któregoś z postanowień Zarząd Województwa odmawia
wypłaty środków.
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Kwalifikowalność wydatków, w tym:
koszty ogólne – od dnia 01 stycznia 2014 r.
koszty pozostałe – od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy

W przypadku:
 stwierdzenia finansowania kosztów kwalifikowalnych z innych środków – kwotę wydatków
kwalifikowalnych pomniejsza się o wartość kosztów, które zostały sfinansowane z innych środków,
 nieprzeprowadzenia postępowania ofertowego albo postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, koszty nabycia usług, dostaw lub robót budowlanych zostaną uznane za
niekwalifikowalne,
nabycia usługi, dostawy od wykonawcy innego niż wybranego , koszty ich nabycia zostaną uznane za
niekwalifikowalne,
 niezrealizowanie działań informacyjnych i promocyjnych – kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się
o 1% tej kwoty.
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W przypadku (2):
 nieprowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo niekorzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla
wszystkich transakcji związanych z realizacja operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych – kwotę pomocy do
wypłaty pomniejsza się o 10%,
 niezrealizowania zobowiązania w odniesieniu do płatności realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego
Beneficjenta przeznaczonego do obsługi zaliczki / wyprzedzającego finansowania - kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza
się o 10%,
 uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez podmioty uprawnione – odmowa wypłaty pomocy i zwrot środków
wypłaconych wcześniej,
 nieutworzenia miejsc pracy do dnia złożenia wniosku o płatność – odmowa wypłaty pomocy
i zwrot środków wypłaconych wcześniej,
 niezatrudnienia do dnia złożenia wniosku o płatność osób z grup defaworyzowanych - odmowa wypłaty pomocy i zwrot
środków wypłaconych wcześniej,
 nieprzekazywania i nieudostępniania odpowiednim podmiotom uprawnionym danych związanych z operacją – kwotę
pomocy pomniejsza się o 0,5%,
 niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność – kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 0,1% za każdy dzień
opóźnienia,
jednakże
nie
więcej
niż
2%
kwoty
pomocy
wynikającej
z danego postępowania.
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Agencja przekazuje środki finansowe w ramach
pomocy na rachunek bankowy wskazany przez
Beneficjenta.
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Zaliczka / wyprzedzające finansowanie
Wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty
kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji,
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
NGO mające status organizacji pożytku publicznego.
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Dziękuję za uwagę
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