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Załącznik Nr 2.1. 
 do OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/2016  

 
Warunki udzielenia wsparcia dlaoperacji zgodnych z zakresem tematycznymprzedsięwzięcia 

1.I. LSR tj.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno – kulturalnej” 
 

Warunki udzielenia wsparcia:w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 
 
Cel ogólny:  
I. Poprawa jakości życia na obszarze LGD  
Cel szczegółowy:  
1.1. Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki  i rekreacji na obszarze LGD  
 
Przedsięwzięcie:  
I. Rozwój i modernizacja infrastruktury 
społeczno - kulturalnej 

Wysokość wsparcia 
[PLN] 

Maksymalna wysokość intensywności 
wsparcia [%] 

Konkursy/projekty podstawowe 
Operacje: 
1.1.2. Budowa lub przebudowa obiektów 
turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub 
kulturalnych na obszarze LGD 
 

 
od 50 000  zł  
do 300 000 zł 

 
Jednostki sektora finansów publicznych 
– 63,63 % 

 

 
UWAGA! Operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na 
środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie będą dofinansowane. 
 
O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 
 Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. albo 
 Gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem 

wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację albo 
 Powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z 

gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1. 

Poziom dofinansowania: 
Konkursy/projekty podstawowe: 
 jednostki sektora finansów publicznych 63,63%. 

 
Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli: 
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 Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny, 
 Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych, 
 Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową 

wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

 Projekt zawierający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 
objętym LSR, 

 Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada 
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; 

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000, 00 zł.  
 Beneficjent wykaże, że: 
1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub, 
2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, 
3) Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 
4) Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , jeżeli jej wydanie 

jest wymagane przepisami odrębnymi. 
 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie refundacji kosztów 
kwalifikowanych, do których zalicza się koszty: 
Zgodnie z art. § 17 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1

 Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 
stycznia 2014r.  

. 
 
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

 Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają 
zastosowanie. 

 Uwzględnione zostały w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji 
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy. 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi 
świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu). 
 
Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności 
końcowej. 
 

                                                 
1Rozporządzenie LSR - 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 [Dz. U. poz. 1570 z póź. zm.], 
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