
 
 

 

 

INFORMACJE 

 
dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na realizację 

projektów w latach 2016 – 2020 za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego 
działającej na obszarze gmin: 

OPATÓW, OŻARÓW, SADOWIE, TARŁÓW I WOJCIECHOWICE 

 
Projekty współfinansowane będą w ramach PROW 2014-2020 działanie 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 

Materiał przygotowano na podstawie rozporządzenia 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 PROW na lata 2014-2020 oraz zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru LGD Powiatu Opatowskiego z późn. zm. 

 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego 
ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów 

tel./fax 15 868 20 87, 

e-mail: lgdopatow@o2.pl 

www.lgdopatow.pl 

 

 
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 dofinansowanie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na 

obszarzeobjętym LSR wraz z podnoszeniem kompetencji 

Beneficjenci: 

 osoby fizyczne pełnoletnie, nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocyustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą 

sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów           

i w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały 

działalności gospodarczej 

 spółki kapitałowe w organizacji 

Operacja powinna zakładać utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne (zatrudnienie na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę)             

http://www.lgdopatow.pl/


 
 

i utrzymanie tegomiejsca pracy przez 2 lata od dnia otrzymania płatności końcowej. Warunek 

ten nie obowiązujew przypadku, gdy beneficjentem jest osoba fizyczna, która podejmuje 

działalność gospodarczą we własnym imieniu (samo-zatrudnienie) – w tym przypadku 

operacja zakłada prowadzenie działalności gospodarczej przez 2 lata od dnia otrzymania 

płatności końcowej. 

Jeżeli o wsparcie ubiega się podmiot będący spółką w organizacji, pomoc jest przyznawana, 

jeżeli podmiot ten uzyska osobowość prawną do dnia zawarcia umowy. 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości 100 000,00 zł 

 pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch transzach, 

pierwsza w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy wypłacana jest niezwłocznie 

po zawarciu umowy, druga w wysokości 20% jest wypłacana po zrealizowaniu 

operacji zgodnie z biznesplanem. 

 

Miejsce zamieszkania beneficjenta musi 

znajdować się na obszarze objętym LSR 

 

 

 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 rozwój istniejących podmiotów gospodarczych wraz z podnoszeniem kompetencji 

Beneficjenci: 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 

przedsiębiorstwa, którym nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w 

zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub od dnia jej przyznania upłynęło co 

najmniej 2 lata oraz nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie 

tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub poddziałania wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, 

 podmiot ubiegający się o pomoc 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. 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 300 000,00 zł (100 000,00 na utworzenie 1 miejsca 

pracy) 

 intensywność wsparcia 70% (refundacja środków) 

Operacja powinna zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 

pełne średnioroczne etaty, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie 

zatrudniona na umowę o pracę lub spółdzielcza umowę o pracę. Projekt musi przewidywać 

utrzymanie zatrudnienia przez okres 3 lat od otrzymania płatności końcowej. 

 

Siedziba lub oddział przedsiębiorstwa 

musi znajdować się na obszarze 

objętym LSR 

 



 
 

BUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 

INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ/OKOŁOTURYSTYCZNEJ LUB 

REKREACYJNEJ 

 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w tym deptaki, 

parkingi, itp. 

 wytyczenie, budowa lub przebudowa, oznakowanie tras rowerowych, ścieżek edukacyjnych, 

przyrodniczych i dydaktycznych oraz szlaków turystycznych 

 budowa i rozbudowa infrastruktury  

 odnowienie i zagospodarowanie małej architektury turystycznej 

Beneficjenci: 
 organizacje pozarządowe 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 
 kwota pomocy w wysokości do 300 000,00 zł; 

 intensywność wsparcia (refundacja środków): 90% 

    

 

ROZWÓJ I PROMOCJA OBSZARU LGDZ WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, HISTORYCZNEGO I PRZYRODNICZEGO 

 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników 

itp. i ich dystrybucja 

 opracowanie materiałów audiowizualnych 

 tworzenie stron internetowych promujących cały obszar objęty LSR 

 promocja obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych i zagranicznych 

 tworzenie questów, opracowanie i wydruk niezbędnych materiałów promocyjnych 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł 

 intensywność wsparcia (refundacja środków) – 90% 

 

ODBUDOWA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ATRAKCYJNYCH 

TURYSTYCZNIE 

 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 renowacja, odnowienie i zagospodarowanie małej architektury zabytkowej (kapliczki 

przydrożne, kościoły itp.) 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne, parafie 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł 

 intensywność wsparcia (refundacja środków) – 90% 

 

 



 
 

REALIZACJA IMPREZ  PROMUJĄCYCH LGD 

 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 organizacja nowych cyklicznych imprez integrujące lokalne środowiska 

 organizacja imprez sztandarowych dla obszaru działania LGD 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł 

 intensywność wsparcia (refundacja środków) – 90% 

 

OPRACOWANIE NOWYCH OFERT SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 

 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 organizacja nowych ofert spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych, tj. 

zajęć, warsztatów itp. 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 50 000,00 zł 

 intensywność wsparcia (refundacja środków) – 90% 

 

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 

 

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja miejsc integracji i aktywizacji społeczności lokalnej,  

w tym między innymi świetlic wiejskich, 

 kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w tym place zabaw, 

altany, miejsca na ogniska itp. 

Beneficjenci: 

 organizacje pozarządowe, 

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia: 

 kwota pomocy w wysokości do 300 000,00 zł; 

 intensywność wsparcia (refundacja środków): 90% 

 


