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K O S Z A L I N

Stowarzyszenie
Środkowopomorska
Grupa Działania
jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
Nasz obszar obejmuje 15 jednostek samorządu terytorialnego w północno-wschodnim fragmencie województwa
zachodniopomorskiego tj.: Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasto Darłowo, Gmina Darłowo,
Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina
Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno,
Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo. Liczba
ludności zamieszkujących ten obszar to 130 853 osoby.
Zarząd:
Barbara Bawiec – Kusz – Prezes Zarządu
Piotr Górniak – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
Biuro:
ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin
tel./fax 94 340 24 58, tel. 517 311 023
e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl
www.stowarzyszeniesgd.pl

Dyrektor Biura: Aleksandra Wołujewicz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Ulotka opracowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa
Działania współfinansowana jest ze środków poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów
bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014 – 2020.

Dotacje udzielane są w trybie konkursu
w ramach następujących przedsięwzięć:

Cel ogólny II. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru

Cel ogólny I. Wsparcie rozwoju gospodarczego
i konkurencyjności obszaru

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
– budżet 7 160 000 zł

Zakładanie działalności gospodarczej – budżet 1 500 000 zł
• wysokość premii wynosi 60 000 zł, pierwsza transza w wysokości 80%
przyznanej pomocy jest wypłacana po spełnieniu warunków określonych
w umowie (podjęcie działalności gospodarczej, zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych oraz uzyskanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji jeśli
są wymagane), druga transza w wysokości 20% przyznanej pomocy jest
wypłacana jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
• pomoc jest przyznawana, jeżeli: podmiot ubiegający się nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach
jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,
• operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie
2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz
• zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów systemu ubezpieczeń społecznych lub
• utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jego utrzymanie do dnia, w którym upłynie
2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
• biznesplan jest racjonalny i uzasadniony.

Rozwój przedsiębiorstw – budżet 6 000 000 zł
•
•
•

•
•
•

•
•

refundacja poniesionych kosztów,
poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych operacji i jednocześnie maksymalnie 300 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020,
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie
przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli podmiot prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo,
minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł,
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; obowiązku utworzenia miejsca pracy nie stosuje się w przypadku,
gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas
realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten
ubiega się nie przekracza 25 tys. zł,
utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone
w ramach realizacji operacji musi następować do dnia, w którym upłynie
3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

• refundacja poniesionych kosztów,
• poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 63,63% dla jednostek
sektora finansów publicznych i 90% dla pozostałych podmiotów,
• minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł,
• w ramach przedsięwzięcia można ubiegać się o wsparcie operacji
polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która zaspokaja
potrzeby społeczności lokalnej (np. ścieżek rowerowych, plaż, punktów widokowych, szlaków turystycznych, boisk, siłowni plenerowych,
obiektów rekreacyjnych),
• trwałość operacji wynosi 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Cel ogólny III. Aktywizacja mieszkańców
i wzmocnienie kapitału społecznego

Podmioty uprawnione do ubiegania się
o pomoc:
1.
a.
b.
c.
d.

2.

Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej
osoby prawnej lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym Lokalną Strategią Rozwoju (warunek posiadania siedziby na obszarze wiejskim nie dotyczy gmin i powiatów),

3.

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba
tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim*
objętym Lokalną Strategią Rozwoju, z tym, że spółka kapitałowa
w organizacji może ubiegać się o pomoc wyłącznie w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej.

Działania informacyjno – promocyjne – budżet 170 000 zł
• refundacja poniesionych kosztów,
• poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 63,63% dla jednostek
sektora finansów publicznych i 90% dla pozostałych podmiotów,
• całkowita wartość projektu wynosi od 5 000 zł do 50 000 zł,
• wspierane będą działania informacyjne i promocyjne (publikacje, strony internetowe, aplikacje, oznakowanie szlaków turystycznych itp.).

Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne – budżet 170 000 zł
• refundacja poniesionych kosztów,
• całkowita wartość projektu wynosi od 5 000 zł do 50 000 zł,
• wspierane będą operacje przyczyniające się do aktywizacji i/lub integracji mieszkańców, a tym samym wzmocnienia kapitału społecznego
na obszarze LSR (konkursy, przeglądy, szkolenia, warsztaty, spotkania),
• poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 63,63% dla jednostek
sektora finansów publicznych i 90% dla pozostałych jednostek.

Aby uzyskać więcej informacji
odwiedź nas na:
www.stowarzyszeniesgd.pl
lub w biurze na ul. Wł. Andersa 34 (pok. 107)
w Koszalinie

* obszar wiejski – obszar gminy wiejskiej, miejskiej lub miejsko – wiejskiej objęty LSR
z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Osoba fizyczna, jeżeli:
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
jest pełnoletnia,
ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim* objętym Lokalną Strategią Rozwoju - w przypadku gdy osoba fizyczna nie
wykonuje działalności gospodarczej,
miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność
gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim*
objętym Lokalną Strategią Rozwoju,

Koszty kwalifikowalne projektu:
•

ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych (koszty związane z opracowaniem dokumentacji np. projekty budowlane, kosztorysy),

•

zakupu robót budowlanych lub usług,

•

zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń 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 (koszty zakupu środków transportu nie mogą przekroczyć
30% kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne),

•

zakupu rzeczy innych, w tym materiałów,

•

wynagrodzenia i inne świadczenia, związane z pracą pracowników
beneficjentów, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta
w związku z zatrudnieniem pracownika - w przypadku operacji
w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych i w zakresie wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą,

•

podatku od towarów i usług (VAT), jeśli na mocy prawodawstwa
krajowego wnioskodawca nie może go odzyskać,

•

wartość wkładu rzeczowego, przy czym wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby
przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok,
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

