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Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich
Pierwsze nabory w 2017 roku
Miło nam poinformować, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował naszą
propozycję terminów naborów o środki pomocowe z Leadera.
Jako pierwsze ruszą konkursy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Dla
przedsiębiorczych „do wzięcia” niemal 2,7 miliona złotych.
24 lutego zostanie ogłoszonych 6 naborów na podejmowanie i rozwijanie działalności
w ramach trzech przedsięwzięć określonych w lokalnej strategii rozwoju –

pula dostępnych środków to 990 tys. zł na premie na założenie własnej firmy
oraz 1,7 mln złotych na dotacje służące rozwojowi istniejących firm.
Same nabory rozpoczną się 13 marca, przy czym zainteresowani podjęciem działalności
gospodarczej będą mieli czas do 27 marca na złożenie wniosku, natomiast przedsiębiorcy na
rozwój firm do 03 kwietnia. Szczegółowe zestawienie poniżej.

Materiał opracowany przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedsięwzięcie

Zakres

Zakres
tematyczny
zgodnie z
rozporządzeniem
dot. wdrażania
LSR*

PI. Turystyka na Szlaku Odry

Podejmowanie
działalności
gospodarczej

Rozwijanie
działalności
gospodarczej

PII. Marka Krainy Łęgów
Odrzańskich
Podejmowanie
działalności
gospodarczej

Rozwijanie
działalności
gospodarczej

PIII. Przedsiębiorczy mieszkańcy
Krainy Łęgów Odrzańskich
Podejmowanie
działalności
gospodarczej

Rozwijanie
działalności
gospodarczej

rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej "LSR", przez:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
[…]
c) rozwijanie działalności gospodarczej,
- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie; 3

Numer naboru

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

Termin
ogłoszenia
naboru

24.02.2017

24.02.2017

24.02.2017

24.02.2017

24.02.2017

24.02.2017

Termin naboru

13.03.201727.03.2017

13.03.201703.04.2017

13.03.201727.03.2017

13.03.201703.04.2017

13.03.201727.03.2017

13.03.2017 03.04.2017

Limit środków

500 000 zł

1 100 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

240 000 zł

300 000 zł

Miejsce
składania
wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, ul. Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice

Przypominamy, że dla projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości dotacje będą udzielane:
 dla podejmujących działalność gospodarczą – jako bezzwrotna premia w wys. 50, 60 lub 100
tys. zł w zależności od rodzaju podejmowanej działalności i przedsięwzięcia LSR, w ramach
którego dany projekt będzie składany i tak:
 100 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Turystyka na Szlaku
Odry”, czyli projekty związane z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją.
 50 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Marka Krainy Łęgów
Odrzańskich”, czyli projekty związane z rękodziełem, rzemiosłem i produktem lokalnym.
 60 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Przedsiębiorczy
mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”, czyli projekty związane z pozostałymi sektorami
poza działalnością wykluczoną przepisami ogólnymi.
 dla firm rozwijających działalność – do 300 tys. zł i 70% dofinansowania kosztów
kwalifikowanych w formie refundacji.
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Ważne
Wszystkie projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości powinny prowadzić do tworzenia nowych
miejsc pracy. Powinny być też ekonomicznie uzasadnione i wykazywać się dochodowością, co należy
przedstawić w załączanym do wniosku biznesplanie.
Jest to warunek konieczny, warunkujący dofinansowanie i otrzymanie pomocy!
W marcu natomiast zostaną ogłoszone nabory dla 4 kolejnych działań:




w ramach przedsięwzięcia V „Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”
nabór na szeroko rozumianą edukację regionalną z alokacją 100 tys. zł oraz nabór na
renowację obiektów zabytkowych z nadaniem im funkcji turystycznych z alokacją 300 tys. zł.
w ramach przedsięwzięcia II Marka Krainy Łęgów Odrzańskich – nabór na wspieranie
współpracy miedzy podmiotami gospodarczymi oraz nabór na rozwój rynków zbytu (z
wyłączeniem targowisk) – oba konkursy z alokacją po 100 tys. zł.

Powyższe nabory zostaną ogłoszone 6 marca z terminem składania wniosków: 21 marca – 10
kwietnia 2017. Poniżej szczegółowe zestawienie.
Przedsięwzięcie

PV. „Poznajemy przyrodę i dziedzictwo
„Krainy Łęgów Odrzańskich”

PII. Marka Krainy Łęgów Odrzańskich

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego

Wspieranie współpracy
miedzy podmiotami
gosp.

Rozwój rynków zbytu

Zakres tematyczny
zgodnie z
rozporządzeniem dot.
wdrażania LSR*

Wzmocnienie kapitału
społecznego, w tym
przez podnoszenie
wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i
zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem
rozwiązań
innowacyjnych

Zachowanie dziedzictwa
lokalnego

wspieranie współpracy
między podmiotami
wykonującymi
działalność gospodarczą
na obszarze wiejskim
objętym LSR:
a) w ramach krótkich
łańcuchów dostaw …,
lub
b) w zakresie
świadczenia usług
turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania
rynków zbytu produktów
lub usług lokalnych;

rozwój rynków zbytu
produktów i usług
lokalnych, z
wyłączeniem operacji
polegających na
budowie lub
modernizacji
targowisk…

Numer naboru

7/2017

8/2017

9/2017

10/2017

Termin ogłoszenia
naboru

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

Termin naboru

21.03.2017 –
10.04.2017

21.03.2017 –
10.04.2017

21.03.2017 –
10.04.2017

21.03.2017 –
10.04.2017

Limit środków

100 000 zł

300 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

Zakres

Wzmacnianie kapitału
społecznego

Przypominamy także, że udzielane dotacje są współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Ważne – beneficjenci
Lokalna Strategia Rozwoju stawia sobie za cel rozwój regionu Krainy Łęgów Odrzańskich. Tym samym
o wsparcie mogą się ubiegać jedynie mieszkańcy regionu lub organizacje czy podmioty mające tu
siedzibę lub przynajmniej oddział. Tym samym do składania wniosków zapraszamy:
 osoby fizyczne (pełnoletni obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej), mający
miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub osoby prawne, jeżeli siedziba tej
osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Szkolenia
W związku z naborami ruszą szkolenia dla osób zainteresowanych złożeniem wniosków:
 z zakresu przedsiębiorczości 1 marca w Miękini oraz 8 marca w Rudnej. Oba szkolenia
odbędą się w tamtejszych ośrodkach kultury i rozpoczną się o godz. 13.00. Spotkania będą
poświęcone przede wszystkim zasadom wypełniania wniosku z uwzględnieniem załączników
oraz omówieniu biznesplanu. Na szkoleniach zwrócimy także uwagę na lokalne kryteria
wyboru i kwestie formalno-techniczne związane ze składaniem wniosków.
 z zakresu edukacji regionalnej, dziedzictwa lokalnego (zabytki), wspierania współpracy
pomiędzy podmiotami gospodarczymi i rozwoju rynków zbytu 2 marca o godz. 10.00 w
siedzibie LGD w Prochowicach. Omówimy na nim zakres i warunki pomocy, rodzaje
dotowanych działań, lokalne kryteria wyboru oraz zasady wypełniania wniosku.
Szkolenia poprowadzą pracownicy biura LGD. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu
prosimy o zgłoszenie telefoniczne (76 858 45 45) lub mailowe (lgdodra@op.pl).

Doradztwo i informacja
LGD Kraina Łęgów Odrzańskich świadczy bezpłatne usługi doradcze w zakresie pomocy
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie:
 w swoim biurze,
 poprzez pocztę elektroniczną,
 poprzez wyjazdowe dyżury doradcze w gminach należących do LGD.
Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów spotkań telefonicznie 076 858 45 45 lub mailowo
doradztwo@lgdodra.pl.
Grafiki dyżurów wyjazdowych dostępne na naszej stronie:
http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/wnioskodawcy/doradztwo, a także w urzędach gmin.
Wszystkie informacje dot. warunków pomocy, w tym wzory dokumentów dostępne są na naszej
stronie: http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020

Zapraszamy!
*Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn.zm.
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