Koszty kwalifikowane mogą dotyczyć:
1. kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (nie więcej niż 10% pozostałych kosztów
kwalifikowanych):
a. przygotowywania dokumentacji technicznej operacji , w tym:
- kosztorysów
- projektów architektonicznych lub budowlanych
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości
- usług geodezyjno- kartograficznych
- usług rzeczoznawcy majątkowego
b. opłat za patenty i licencje
c. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, związanego
z kierowaniem robotami budowlanymi
d. przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji
2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno- kulturalne, w tym
świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
3. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej
architektury
4. budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków, pieszych, placów zabaw,
miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sla sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli
5. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
6. związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
7. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych
miejsc wypoczynku
8. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej
9. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
10. rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji
lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
11. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego
regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele
publiczne, (cd. ->)
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12. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i
usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych
i witryn
13. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do
rejestru zabytków
14. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w
celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest
ich odnowienie i dalsze użytkowanie w zakresie konicznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1-12
15. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji
16. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.

Jak uzyskać dofinansowanie projektu przez LGD?
Po pierwsze - mieć dobry pomysł, zrobić plan zamierzeń i plan działania
Po drugie - przyjść do Biura LGD po formularze wniosku i porady
Po trzecie - uważnie wypełnić formularze wniosku i niezbędne załączniki
Po czwarte - złożyć wniosek w Biurze Lokalnej Grupy Działania
Po piąte - czekać na wynik oceny
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Ważne wskazówki:
 Nie krępuj się przyjść do nas po radę
 Możesz do nas dzwonić, wysyłać maile
 Wszelkie dodatkowe informacje możesz też znaleźć na naszej stronie w Internecie www.lgd-rzl.pl
 Nie przegap terminów składania wniosków i terminów ewentualnych odwołań
Egzemplarz bezpłatny
Lokalna Grupa Działania
„Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tel.: 166321717

Fax: 166321717

E-mail: lgd.lubaczow@gmail.com
http://www.lgd-rzl.pl
© 2010 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Odnowa i rozwój

wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społecznoekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej
przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów
związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości
życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów
wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz
wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów
wiejskich.
Dofinansowanie projektu to zwrot nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych operacji.
Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie
może być niższa niż 25 000 zł. Maksymalna wysokość pomocy na
realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.

Oś IV Leader - wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju
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Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru
objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w
ramach tej strategii. Realizacja
strategii powinna przyczynić się
do poprawy jakości życia na
obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych
miejsc pracy.
W ramach realizacji LSR
Lokalna Grupa Działania (LGD)
wybiera projekty do dofinansowania w ramach środków przyznanych na realizację strategii.
Pracownicy LGD pomagają
wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą
dotyczyć m.in. projektów spełnia-

jących warunki przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.
LGD ma ustalony harmonogram naboru wniosków. Zgodnie
z nim, ogłasza nabory wniosków,
opisując terminy i zasady składania wniosków. Pracownicy Biura
LGD dokonują rejestracji składanych wniosków. Wnioski przedkładane są Radzie LGD. Rada
ocenia operacje.
LGD posiada procedurę wyboru operacji oraz kryteria oceny
zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju i lokalne kryteria wyboru, zgodnie z którymi
organ decyzyjny dokonuje merytorycznej oceny operacji oraz
procedurę odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w
sprawie wyboru operacji. (cd. ->)

(c.d.)
Zgodność projektu z Lokalną
Strategią Rozwoju uwarunkowana jest realizacją celów ogólnych
i szczegółowych w niej zawartych. W opisie celów wymienione
są operacje rekomendowane do
realizacji, ma to stanowić podpowiedź dla potencjalnych beneficjentów. (patrz: tabele z opisem
przedsięwzięć). Lokalne kryteria
wyboru to punktowane mierniki
określające wartość operacji w
odniesieniu do założeń strategii.
(patrz: tabela Lokalne Kryteria
Wyboru).

dowana do finansowania. (patrz:
tabele - opisy przedsięwzięć)
LGD wybiera najlepiej ocenione
projekty do dofinansowania
uwzględniając limit środków finansowych przewidzianych na dany
nabór. (patrz: tabela - Harmonogram naboru wniosków i limity
środków)
Finalnie, dokumentacja konkursowa przekazywana jest przez
LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Tam po ocenie formalnej
wniosek zatwierdzany jest do
finansowania. Od chwili przekazania wniosku potencjalny beneficjent jest partnerem dla podmiotu
wdrażającego, tj. Samorządu
Województwa oraz agencji płatniczej - Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
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Oczywiście projekt musi
uwzględniać to, czy opisana w
nim operacja mieści się w terminie realizacji przedsięwzięcia
wynikającego z Lokalnej Strategii
Rozwoju, w którym jest rekomen-

Kiedy pomoc może być przyznana, czyli jakie
wymagania stawia PROW 2007-2013?
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5
tys. mieszkańców albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5
tys. mieszkańców,
2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3) projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie
należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat
po realizacji projektu;
5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami
działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji
ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem
jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez
tę jednostkę.

Harmonogram naborów wniosków i limity środków
Terminy
naborów
Limit środków na dany
nabór (zł)

I kwartał
2010
652 278,00

rządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie).

684 009,50

II półrocze
2012
194 457,30

Razem

1 530 744,80

Przedsięwzięcie I - Rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie
obszarów atrakcyjnych turystycznie

CEL OGÓLNY

I. Podniesienie jakości
ców regionu poprzez
przy
wykorzystaniu
wych, przyrodniczych
regionu

życia mieszkańrozwój turystyki
walorów kulturoi historycznych

Kryterium
Wnioskodawca ma doświadczenie w
realizacji projektów

Miejsce realizacji operacji dotyczy
miejscowości o liczbie mieszkańców:

CELE SZCZEGÓŁOWE

Finansowane będą
operacje dotyczące:

Czas realizacji

I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej
budowy, przebudowy i remontu małej
infrastruktury związanej z rozwojem
funkcji turystycznych i sportowych wpływająca na rozwój nowych usług, zagospodarowanie terenu wokół istniejącego
zbiornika wodnego

CELE SZCZEGÓŁOWE

Finansowane będą
operacje dotyczące:

Czas realizacji

tak

10

nie

0

do 500

10

powyżej 500-1500

7

powyżej 1500

5

powyżej 200 tys. zł

10

Oddziaływanie operacji dotyczy:

Realizacja operacji przyczyni się do
aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania

7

25-100 tys. zł

5

2 gmin LGD

10

1 gminy (wszystkich
miejscowości) LGD

7

kilku miejscowości w
jednej gminie

5

jednej miejscowości

0

tak

10

nie

0

2010-2013

Przedsięwzięcie II - Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społecznokulturalnym, atrakcyjna turystycznie

CEL OGÓLNY

Pkt.

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: powyżej 100-200 tys. zł

I.1 Rozwój usług turystycznych

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Osoba prawna: gmina, instytucja
kultury, dla której organizatorem
jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek
wyznaniowy, organizacja poza-

II półrocze
2011

Lokalne kryteria wyboru - jak LGD ocenia wnioski?

I. Podniesienie jakości
ców regionu poprzez
przy
wykorzystaniu
wych, przyrodniczych
regionu

życia mieszkańrozwój turystyki
walorów kulturoi historycznych

O tym warto pamiętać!
Aby uzyskać dofinansowanie projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, projekt musi wpisywać się w założenia Lokalnej
Strategii Rozwoju. Ważne jest, by odnosił się do przedsięwzięć przewidzianych w strategii, spełniał wybrane cele i zakładał takie operacje, które są przewidziane do finansowania.

I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej

Projekt, choćby najlepszy, ale nie wpisujący się
w Lokalną Strategię Rozwoju zostanie odrzucony przez LGD!

I.3 Promocja walorów turystycznych
regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe

Jeśli Twój projekt zostanie odrzucony przez LGD z powodu
niezgodności ze strategią lub nie zostanie wybrany do finansowania
z powodu niskiej oceny możesz złożyć wniosek w ramach naborów
projektów dla Osi 3 PROW - działanie 313, 322, 323 „Odnowa i
rozwój wsi”, ogłaszanych bezpośrednio przez instytucję wdrażającą
- Samorząd Województwa Podkarpackiego.

budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje
rekreacyjne, sportowe i społecznokulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
oraz wielofunkcyjnych boisk sportowych
2010-2013

Dana miejscowość może uzyskać pomoc zarówno w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” za pomocą
LGD, jak i w ramach osi 3, co daje w sumie możliwość uzyskania
pomocy w wysokości 1 000 000 zł.

